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egyrészíól: Modgye§egyházi Közög Önkormányzati Hivatal, §zékhely:5666
Kossuth
Lajos tér 1. sz., adószám: 15344083-1-04, képviseli: Dr. Horváthné Dr. Barta
Medgyesegyháza,
jegyzó
Megblzó/
/továbbiakban:
Edit

Amely lét€ött

másrészrőí

a JakabNet szoítverház Kft. székhely: 4026 Debrecen, Pesti u. 59., égjegrzékszám: 09-09-

Megbízott/ között,
003,111, adószám: 'l'1155764-2-09, képviseli: Jakab zoltánné ügyvezetó
feltételek
megta.tása
mellett,
^ovábbiakban:
tárgyban
és
az alulírott helyen és napon az a!ábbi
l,

A szerződés tárgya

A Megbízó megbizza a JakabNet szofiverh ez Kít+ az általa forgalmazott lnteg.ált Közszolgálati
szoftvercsomag /24 munkahely: Alapmodul - szociálpolitika - Gyermekvédelem - Pénzügy
modulok/ követésére, átalánydíjas szolgáltatás k€retében.
1

./

ll.
1./

A

egbízottrogai és kötelezettségei

A Megbízott a programot a mindenkori jogszabályoknak megfelelöen továbbfejlesái, A továbbfejlesáett

pr€ramok számítógépes szakember igénybevételené|kül elvégzik a §züksége§ módosításokat. A

Megbízott a program újabb Verzióit negyedévente és a mindenkori aktuális frissítéseket az |NTERNETEN
keresáül dümentesen biáosítja. A Megbízott felelóssége nem terjed ki arra Yonatkozóan, ha a frissítés
elótt nem történt meg az adatok archiválása és azok elóíe nem látható okok miaft frissítés köVetkeáében
megsérülnek és a frissítéselőtti állapot nem állítható vissza.
2.1

A Megbizolla prcgíammal kapcsolatban bármilyen probléma esetén munkanapokon munkaidőben

16 óra között)

(8-

telefonon rendelkezésre áll. Ezen kötelezeftsq]él a megbizó felé dijmentesen teljesíti,

A Megbízott a programmal kapcsolaiban bármilyen karbantartá§ esetén a megbizó kérésére,vele előre
egyeztetett időpontban a helyszínre kiszáll. A ki§záIlás költségei: útiköltség, melynek számítási módja az
alábbi; a saját gépjármű hivatalos élúhasználatára vonatkozó elsámolási rend, és a munkadíj, amelynek
mértéke6.300 FVóra + ÁFA. Az eseti kisállásokról a Megbizott munkalapot ké§zít, mely munkalap képezi
az elsámolás alapját, A munkalapot a Megbízó is aláírja,

3./

A Megbízott felelóssége csak a programhiba miatt előforduló meghibásodásoka terjed ki. A Megbízott
felelőssége nem terjed ki a napi munka során felvitt adatok megfelelő módon történő archiválására. A
Megbízott semmilyen felelósséget nem vállal az adatok megsérülése, vagy eltúnésérevonatkozóan. A
Megbízoft javaslatot tehet az aráiválás mgnetére, de nincs felelóssége ennek végrehajüsának
ellenőrzésére.

4./

5./ A Megbízott a szerzódé§ tá€yát képezó programra a jelen szezódés hatályának fenná|ltáig válIal
garanciát. A Megbízott vállalja, hogy programhiba esetén, a hiba kijavítását a lehetó legkorábban, de
legkésóbb egy héten belül megkezdi, és három héten belűl elküldi a javított programot,
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A Megbízott jogosult az álalánydijíól a sámlát a Megbizó részéremegkúldeni, illetve az átalánydíjon
felül jelentkezö kaóantartási díjat a Megbízó felé a Megbízott megrendelése alapján számlázni.
Késeáelmes íizetésesetén a Megbízott a szolgáltatását felfüggesáheti mindaddig, amíg az esedékes
követelési a Megbizó ki nem egyenlíti 60 napos fzetési késedelmet követően a Megbízottat m€illeti az
6./

azonnali hatályú felmondás joga.

lll. A Megbízó kötolezettgégei

A Megbízó Vállalja, hogy az lntegrált Közszolgálati SzoftVercsomagot a megállapított és szezódésben
rögzített feltételek mellett és konfigurációban, szakszerűen, jelen szoftverkövetési szezódéssel egyott
hasznáüa. A jelen szeeódés megszúnése esetén a programcsomag frissítéséretovábbi jogot nem
szerez.
1./

A Megbízó vállaüa az átalánydíj és az eseti karbantarlási munkák ellenérlékénekátutalá§át a kiállított
§zámlák alapján a Megbízott Volksbank í4í0036í-lí585060-70000005számú számlájára, a kiállítást
köVeió átalánydíj esetében 30 napon, az eseti kaóanlartási munkák esetében 8 napon belül. Késedelem
esetén Megbízottnak jogában áll a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét késedelmi kamatként
felsámítani.
2./

ív. A teliesítéshelye
5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos iér 1, sz.,
5665 Pusáaotilaka, Felszabadulás u- 10, sz.

V.A teliesíié§ ideie
1./ A teljesítéskezdete
kötik,

a szerződés keItének napja, Jelen szezódést Felek határozailan idótaítamra

Vl. A megbízási dii

,í./ A megbízás átalánydúas, melynek összege a fenti konstrukcióban í6.000 FUhó+Áía, amelyet
megbízott negyedéVente számláz a megbizó felé. A teüesítés ideje minden negyedév első napja.
A fentebb rljgzitett díitételmódosítására mindkét fél részérőlközös meg€yezéssel van lehetösq], az
esetleges infláció mértékétfigyelembe véve.
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Vll. A szerzódés megszúnésé
,l. / Jelen §zezódést bármely szeződó íélírásbeli közlés alapján 3 hónapos íelmondási idő mellett a
másik félhez címzett nyilaikozattal felmondhatia.
2.1 A Felek a jelen
megszüntethetik-

szeződést közös megegyezéssel az erre irányuló megállapodásuk alapján is

3./ súlyos §zeízódésszegésesetén a sérelmet szenvedett íéla súlyos szezódésszegé§ orvoslására
határidó elteltét követően, annak eredménytelensége esetén jogosult
történő kásbeli felhívásban m€jelölt
a jelen szelzódést azonnali hatállyal felmondani.

Vlll. Egyób rendelkezés€k
1./

A felek a szezódést közösen megtekintve, annak tartalmával mindenben egyetértve elfogadják, és

maguk€

nézve kötelezőnek tartják.

2./ A felmeüó Vitás kérdések esetében a felek vitájukat m€kísérlik rekés úton rendezni, ennek
eredménytelensége esetén a hatályos magyar jogszabályok mellett alávetik magukat pertárgy érték
íüggvényébena DebreceniVárosi Bíróság, Vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének.
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