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Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal, székhely: 5666
15344083-1-04, képviseli: Liker János aljegyző

tér 1. sz., adószám:

másrészről

a JakabNet Szoftvé.ház Kft. székhely: 4026 Debrecen, Pesti u. 59., cégjegyzékszám:09_09-

1, adószám: 111557 64-2-09, képviseli: Jakab Zoltánné ügyvezető /továbbiakban: MegbízotV között,
az alulírott helyen éS napon az alábbi tárgyban és feltételek megtartása mellett.
0031

1

l.

A szerzódés tárgya

'l./

A Megbízó megbízza a JakabNet Szoftverház Kíl-t, az általa forgalmazott lntegrált Közszolgálati
Szoftvercsomag /2.4 munkahely: Alapmodul, szociálpolitika, Gyermekvédélem, Pénzügy modul
követésére, átalánydíjas szolgáltatás keretében.

/

ll. A Megbízott jogai és kötelezettségei

A Megbízott a programot a mindenkori jogszabályoknak megfelelóen továbbfejlesZi. A továbbfejlesáett
programok számítógépes szakember igénybevétele nélkül elvégzik a Szükséges módosításokat. A
Megbízott a program újabb vezióit negyedévente és a mindenkori aktuális frissítéseketaz interneten
kereszt ül díjmentesen biáosítja. A Megbízott felelóssége nem terjed ki arra Vonatkozóan, ha a frissítés
előtt nem történt meg az adatok archiválása és azok elóre nem látható okok miatt frissítéskövetkeáében
megsérülnek és a frissítéselőtti állapot nem állítható vissza.

1./

2,1

A Megbízott a programmal kapcsolatban bármilyen probléma esetén munkanapokon munkaidóben

16 Óra között)

telefonon rendelkezésre áll. Ezen kötelezettségét a megbízó felé díjmentesen teljesíti.

(8_

A Megbízott a programmal kapcsolatban bármilyen karbantartás esetén a megbízó kérésére,vele előre
egyeáetett időpontban a helyszínre kiszáll. A kiszállás költségei: útiköltség, melynek számítási módja az
alábbi: a saját gépjármű iivatalos célúhasználatára vonatkozó elszámolási rend, és a munkadíj, amelynek
mértéke6,300 FUóra + ÁFA. Az eseti kiszállásokról a Megbízott munkalapot készít,mely munkalap képezí
az elszámolás alapját. A munkalapot a Megbízó is aláírja.

3./

4-i A Megbízott felelóssége csak a programhiba miatt előforduló meghibásodásokra terjed ki. A Megbízott
felelóssége nem terjed ki a napi munka során felvitt adatok megfeleló módon történó archiválására. A
Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal az adatok megsérülése, vagy eltűnésére vonatkozóan. A
Megbízott javaslatot tehet az archiválás menetére, de nincs felelóssége ennek végrehajtásának

ellenózésére.

5./ A Megbízott a szerződés tárgyát képezó programra a jelen szerzódés hatályának fennálltáig vállal
garanciát, A Megbízott váílalja, hogy programhiba esetén, a hiba kijavítását a lehetó legkorábban, de
legkéSóbb egy héten belül megkezdi, és három héten belül elküldi a javított programot.
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A Megbízott jogosult az átalánydíjról a számlát a Megbízó részéremegküldeni, illetve az átalányd'ljon
felül jelentkező karbantartási düat a Megbízó felé a Megbízott megrendelése alapján számlázni.
Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a szolgáltatását felfüggesztheti mindaddig, amig az esedékes
követelést a Megbízó ki nem egyenlíti 30 napos fizetési késedelmet követően a Megbízottat megilleti az
6./

azonnali hatályú felmondás joga.

lll, A Megbízó kötelezettségei
1./ A Megbízó vállalja, hogy az lntegrált Közszolgálati Szoftvercsomagot a megállapított és szerzódésben
rögzített feltételek mellett és konfigurációban, szakszerűen, jelen szoftverkövetési szerződéssel együtt
használja. A jelen szerződés megszűnése esetén a programcsomag frissítéséretovábbi jogot nem
Szerez.

A Megbízó válla|a az átalánydíj szolgáltatás ellenértékénekátutalását a kiállított számlák alapján a
Szolgáltató Sberbank 14100213_11585049-01000008 számú számlájára, a kiállítást követó átalánydíj

2.1

esetében 30 napon belül. Késedelem esetén Szolgáltatónak jogában
Ptk.-ban rögzített késedelmi kamat

és behajtási költségátalány érvényesílése.

áll

a

lV. A teljesítéshelye

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 'l . sz.
V. A teljesítésídeje
1./ A teljesítés kezdete
kötik.

a szerződés keltének napja. Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra

Vl. A megbízási díj

.i A megbízás átalánydíjas, melynek összege a fenti konstrukcióban í 6,000 FUhó+Áfa, amelyeí
megbízott negyedévente számláz a megbízó felé. A teljesítésideje minden negyedév elsó napja.
A fentebb rögzített díjtételdíjemelésénekjoga egyoldalú jognyilatkozattal a szolgá|tatót megilleti, mely
emelés mértékenem haladhatja meg a mindenkori KSH által közölt infláció mértékét,de minimálisan 4 %.
A díjemelésa tárgyév vonatkozásában január 01 . napja.
A Megbízó kijelenti, hogy az átalánydíjat elsó a|kalommal 2015, janufu hó 01. napjától módosítja.
A korábban kiszámlázott és az emeléssel érvényesítenikívánt díj köái különbözet megfizetésérea
megrendeló lll. negyedéves számlában érvényesítettenköteles megfizetni,
,1
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Vll. A szerződés megszúnése
1, / Jelen szezódést bármely szeződő fél írásbeli közlés alapján 3 hónapos felmondási idó mellett a
másik félhez címzett nyilatkozattal felmondhatja.

2./

A

Felek a jelen szezódést közös

megszüntethetik.

megegyezéssel

az erre irányuló megállapodásuk alapján

is

3./ SÚlyos szerzódésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél a súíyosszeződésszegés orvoslására
annak eredménytelensége esetén jogosult
a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

tÖrténó ÍráSbeli felhívásban megjelölt határidő elteltét követóen,

Vlll. Egyéb rendelkezések

A fe|ek a szeződést közösen megtekintve, annak tartalmával mindenben egyetértve elfogadják, és
magukra nézve kötelezőnek tartják,
1,/

2,/ A felmerúló vitás kérdések esetében a felek vitájukat megkísérlik béké§ úton rendezni, ennek
eredménytelensége esetén a hatályos magyar jogszabályok mellett aláVetik magukat pertárgy érték
függVényében a Debreceni Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének.
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