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A Megrendelő a jelen szerződés tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján nyűt 
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek nyertes ajánlattevőjeként a Vállalkozó került 
kihirdetésre. A Felek a szerződést az ajánlattételi felhívás, és a nyertes ajánlat tartalmának 
megfelelően kötik meg. Vállalkozó kijelenti, hogy' a jelen szerződésben vállaltak elvégzésére 
megfelelő szakértelemmel rendelkezik és vállalja azok legjobb tudása szerinti, magas szintű 
elvégzését, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, az 
ajánlattételi felhívás, annak módosítása és a kiegészítő tájékoztatáskérésre adott válasz 
(továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok). Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés 
valamely rendelkezése ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor 
a felek a közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeket tartják érvényesnek a jelen szerződés részleges 
érvénytelensége mellett.
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1. / Szerződés tárgya:

1.1. A szerződés tárgya: a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 
informatikai rendszereinek biztonságos és áttekinthető üzemeltetése a kitűzött 
szolgáltatási szinteknek megfelelően. Ezen belül az alábbi főbb feladatok ellátása az 
alábbiakban részletesen meghatározott követelmények alapján.

Üzemeltetői feladatok:

- biztosítani a Hivatal feladatainak ellátását támogató informatikai rendszerek 
folyamatos és rendeltetésszerű működését, ennek keretében köteles üzemeltetési 
tervet kialakítani, üzemeltetési naplót vezetni, nyilvántartásokat készíteni és napra 
készen tartani az informatikai eszközökről,

- a szolgáltatás kimaradások minimalizálására törekvés, a hardver környezetre 
vonatkozó monitoring módszerek, diagnosztikai eszközök alkalmazásával,

-. kritikus eszközök jellemzőinek mérése (mérés gyakoriságára vonatkozó javaslat) és 
a mért eredmények riportolására legalább havi rendszerességgel,

- esetleges szolgáltatás-kimaradás okainak elemzése,

- mentési rendszerek fenntartása és a mentések visszatölthetőségének tesztelése,

- úgy hogy Ajánlattevő dokumentálja, mely környezetből, milyen adatkörök, milyen 
módon és milyen gyakorisággal kerülnek mentésre,

- visszatöltési terv és eljárás kialakítása, a visszatöltés éves gyakoriságú tesztelésére,

- biztosítani az informatikai eszközök és a tárolt adatok bizalmasságának, 
sértetlenségének és rendelkezésre állásának védelmét,

- kockázat-elemzés eredményeként meghatározott akcióterv lépések végrehajtása, 
illetve annak támogatása

- érvényesíteni a vonatkozó informatikai biztonsági és adatbiztonsági elvek 
betartására vonatkozó elveket a 2013. év L. törvény és belső szabályzat alapján,

- kockázat-elemzés által feltárt fizikai, logikai és adminisztratív kontrollok rögzítse,

- gondoskodni a változáskezelés, a problémakezelés, az incidenskezelés és a 
konfiguráció kezelés működtetéséről, valamint azok különválasztásáról,

- Az informatikai eszközökről leltár készítse, napra készen tartása, és a kiadás, 
mozgatás, visszavételezés bizonylatolt módon történő végzése

- gondoskodni az üzemeltetett alkalmazásokhoz kapcsolódó jogosultságok 
létrehozásáról, módosításától, törlésétől és beállításáról, használatának 
kikényszerítés érői,

- aktualizálni a vonatkozó szabályzat tartalmát, vezetni a jogosultság igénylések és 
jogosultságok nyilvántartását,

- közreműködni az Informatikai Stratégiában meghatározott üzemeltetést érintő, 
infrastrukturális változással nem járó feladatok végrehajtásában,

- támogatni az Ajánlatkérő informatikai szolgáltatásmenedzserének munkáját,
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- támogatni az Ajánlatkérő vezetőinek és informatikai szolgáltatásmenedzserének 
munkáját az éves Informatikai költségvetés megtervezésében,

- az incidenskezelés megvalósításához, a Hivatal munkaidejéhez igazodó 
elektronikus és telefonos bejelentésű informatikai service desk szolgáltatás 
biztosítása,

- a bejelentések kerüljenek rögzítésre és legyenek visszakereshetőek,

- a hibajegyek és incidensek kezelése, visszakereshető módon a hibajegykezelő 
rendszeren keresztül történjen, legalább a következő információk megadásával: 
hiba beérkezésének és lezárásának dátuma, hibajegy átfutási ideje, belső 
tudásbázis, user portál, hibajeggyel foglalkozó prioritás, hibajegy azonosító, 
hibajegykezelő mobil applikáció, kategorizálás, aktivitások időbélyeggel történő 
ellátása,

- üzletmenet folytonossági terv és katasztrófa elhárítási tervek folyamatos 
fenntartása, időszakos tesztelése, mely tervek és tesztelés ellenőrzését Ajánlatkérő 
kijelölt munkatársa szúrópróba szerűen ellenőrzi,

- ,, folyamatosan frissített S"pftverieltár vezetése (legkésőbb a hó utolsó napján aktualizálva) " és 
alábbi adatokkal feltöltése:

o licence megnevezése, mennyisége, licence konstrukció, beszerzéshez 
kapcsolódó adatok, szabadon felhasználható licenc mennyiség, a kiosztott 
licencek mely felhasználókhoz/eszközökre kerültek telepítésre, megújítás 
esedékessége,

- „folyamatosan frissített hardverleltár vezetése (legkésőbb a hó utolsó napján aktualizálvá)” és 
alábbi adatokkal feltöltése:

o beszerzéshez kapcsolódó adatok, eszkÖ2 azonosító jellemzők, 
eszközgazda/felelős, használó, merre található, aktivitás állapota (raktár / éles 
üzemben / javítás alatt / selejtezésre vár / selejtezett / szervezetből kivont),

- licensz gazdálkodás megvalósítása (legkésőbb a hó utolsó napján aktualizálva),

- folyamatosan frissített topológia rajz fenntartása (legkésőbb a hó utolsó napján 
aktualizálva),

- adatmentési terv folyamatos fenntartása (legkésőbb a hó utolsó napján 
aktualizálva),

- törekedni a nyújtott informatikai szolgáltatások minőségének folyamatos 
javítására,

- az informatikai eszközök javíttatása és a garanciális feltételek követése,

- informatikai beszerzésekben szakmai oldalról történő döntés előkészítés,

- havi rendszerességű riport készítése az incidensekről (minimális tartalma: 
bejelentő neve, bejelentés időpontja, probléma leírása, érintett rendszer(ek), 
elhárítás időtartalma, történt-e szolgáltatási szint sértés),

- szükség esetén helyszíni támogatás nyújtása Hivatal munkaidejében valamint 
törzsidőben (munkanapokon 8 és 16 óra között), illetve eseti jelleggel 16 óra utáni 
időszakban is szorosan az üzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódóan

- a testületi és bizottsági üléseken elvégzendő tevékenységek konkrétan kerüljenek 
rögzítésre egy ellenőrző listán, mely támogatást ad a tevékenység elvégzéséhez,
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- testületi és bizottsági ülések előkészítésével kapcsolatos feladatok:

o a képviselő-testület üléstermének előkészítéséhez az informatikai 
berendezések működőképességének ellenőrzése az ülés napján, valamint a 
felvételt kezelő program és eszközök kezelése az üléseken

o a hangfelvétel készítő diktafon rendszer összeszerelésében és 
beüzemelésében segítségnyújtás,

- A Vállalkozó köteles a kiemelt időszakokban (pl. népszavazás, választási időszak) 
az esetenkénti rendelkezésre állást biztosítani a Megrendelő részére, a Megrendelő 
utasításainak megfelelően.

Nem a jelen átalánydíjas megállapodás hatálya alá tartozó üzemeltetői tevékenységek:

- infrastrukturális változással járó feladatok, melyek elvégzése mindig eseti, 
megállapodás alapján kell történjen,

- minden egyéb olyan feladat, amelyek nem tartoznak az átalánydíjas és egyéb eseti 
megállapodások hatályai alá, (pl. törzsidőn kívül végzendő tevékenységek)

Informatikai infrastruktúra:

• kb. 130 db kliens számítógép Active Directoryban

• kb. 10 db fizikai kiszolgáló szerver (Microsoft Windows Cluster(3 node; 18 virtuális — 
Hyper-V); standalone- és Linux szerverek), a dokumentációban csatolt topológiai 
rajz szerint

• Hálózati(36db) és asztali nyomtatók, monitorok, telefonok

• Struktúráit Vezetékes és Aironet Wifi számítógépes hálózat

• Alkalmazások:

1. Pénzügyi alrendszer (jelenleg: ECOSTAT)

2. Térinformatikai szoftverek(Alpha Map; Mapinfo;ESRI;GISPAN)

3. DMS iktató szoftver
4. ÖNKADÓ

5. Egyéb Államkincstári szoftverekül. KIRA)

1.2. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a szolgáltatásnak a szerződésben rögzítettek 
szerinti, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a nemzetközi legjobb szakmai 
gyakorlatnak megfelelő jó minőségben történő teljesítését vállalja.

1.3. Jelen szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a szerződésben 
foglaltak szerinti szolgáltatásokat és egyben vállalja, hogy annak eredményes teljesítésének 
érdekében kötelezettségeit teljesíti és a jelen szerződésben meghatározott díjazást 
megfizeti a Vállalkozó részére. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződésben foglalt szolgáltatásokat és feladatokat a jelen szerződésben meghatározott 
időtartam alatt a Megrendelő részére biztosítja, a vállalt kötelezettségei maradéktalan 
betartásával.
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a szolgáltatások teljesítését jelen szerződésben, a 
vonatkozó jogszabályokban, a szakmai és etikai szabályokban, illetve irányelvekben 
rögzítettek szerint vállalja.



1.5. A Vállalkozó köteles legalább 1 fővel, illetve a feladat ellátásához szükséges létszámmal a 
folyamatos rendelkezésre állást biztosítani a Megrendelő épületében található informatikai 
irodában (III. emelet 314-es szoba) minimum a hivatali munkaidő teljes időtartama 
(minimum heti 40 óra) alatt. A Vállalkozó köteles a Megrendelő III. emeleti informatika 
helyiségében a hivatal munkarendjével egyező módon megjelenni.

1.6. A Vállalkozó köteles a kiemelt időszakokban (pl: népszavazás, választási időszak) az 
esetenkénti rendelkezésre állást biztosítani a Megrendelő részére, a Megrendelő 
utasításainak megfelelően.

2. / A teljesítés helye és határideje:

2.1. Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal székhelye
- (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.),
- A Hivatal ügyfélszolgálati Irodái:
- Közterület-felügyelet ügyfélszolgálati iroda (1011 Budapest, Iskola u. 16.)
- Hivatal kihelyezett ügyfélszolgálati irodája (1013 Budapest, Attila út 65.)
- Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Közterület

felügyeleti Iroda:
- Közterület-felügyelet kiszolgáló helyiségei (1011 Budapest, Iskola u. 10.)
- Anyakönyvi részleg (1014 Budapest, Úri u. 58.)
- Képviselő-testület díszterme
- „Vámegyed” újság Szerkesztősége (Budapest I. kerület, Országház u. 15.)
- Vámegyed Galéria (Budapest I. kerület Batthyány u. 67.)

2.2. Az informatikai üzemeltetési feladatokat kiemelten 2.1 pontban szereplő helyszíneken kell 
ellátni, továbbá eseti jelleggel a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által 
megrendezésre kerülő egyes külső rendezvények helyszínein.

2.3. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja: a Szerződés megkötésének napja. A 
szerződés időtartama: 2016. augusztus 24-től 2017. augusztus 24-ig.

3. / Vállalkozási díj, fizetési feltételek:
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén a 

szerződés időtartama alatt a 4. számú melléklet (ártáblázat) szerinti vállalkozási díjra 
jogosult. Az ártáblázat (4. számú melléklet) I. (szolgáltatások) és II. (tranzakciók) 
táblázatában megadott havi díjak összege átalánydíjnak minősül, mely az ajánlati felhívás 
II.2.1 pontjában meghatározott feladatok ellátásnak havi díja, függetlenül az abban 
meghatározott mennyiségek változásától. A havi díj a szerződés teljes időtartamára 
kötöttnek tekintendő. Az ártáblázat III. (eseti szolgáltatások) táblázatában megadott díjak 
megfizetésére a ténylegesen elvégzett mennyiség és a? egységárak alapján kerül sor.

3.2. A vállalkozási díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének 
teljes költségét fedezi. A vállalkozási díjon felül Vállalkozó egyéb címen sem díjazásra, 
sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3.3. Megrendelő előleget nem biztosít a Vállalkozónak.
3.4. Vállalkozó a havi vállalkozói díjról, a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően, a 

mindenkor hatályos jogszabályoknak (a Számviteli és ÁFA törvény előírásainak) 
megfelelő, szabályszerűen kiállított számlát nyújthat be Megrendelőnek, minden hó 10. 
napjáig.

3.5. Megrendelő a vállalkozói díjat tartalmazó, benyújtott és elfogadott számla összegét a Kbt. 
135. § (3) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-a alapján fizet meg.



3.6. A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. §-ában foglaltakra.

3.7. Vállalkozó jogosult Megrendelő vállalkozási szerződésben vállalt fizetési 
kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén, a lejárt fizetési határidős számla bruttó 
összegére vetítve a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni.

3.8. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem 
fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; továbbá a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíd.

4./ A Szolgáltatás teljesítése, a felek jogai és kötelezettségei:

4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátása során állandó 
kapcsolatban kell, hogy álljon a Megrendelővel köztisztviselői munkaviszonyban álló 
informatikus személlyel, a tervezett módosításokról, beszerzésekről, felmerülő 
problémákról feljegyzést kell készítenie a Megrendelő informatikusa számára, továbbá 
köteles jeleznie felé minden fontos körülményt, melyek a feladatai ellátása során 
keletkeztek.

4.2. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a 
munka megszervezésére és nem teheti a teljesítést terhesebbé.

4.3. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy 
megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését.

4.4. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor ellenőrizheti. 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az 
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.5. A Vállalkozó tevékenységét a Megrendelő képviselője és az általa erre írásban 
felhatalmazott személyek jogosultak ellenőrizni.

4.6. A Vállalkozó, valamint a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló foglalkoztatott a 
jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Megrendelőre, illetve a Megrendelő 
tevékenységére vonatkozó adatokat, információkat, valamint egyéb ismeretanyagot arra 
illetéktelen harmadik személyiek)nek a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
nem adhatja át, illetve számukra nem teheti hozzáférhetővé. Vállalkozó az esetleges 
alvállalkozói szerződés megkötésekor köteles jelen titoktartási kötelezettséget ugyanilyen 
módon szabályozni.
Vállalkozó a szerződés megszüntetését követően időbeli korlátozás nélküli titoktartási 
kötelezettséget vállal.

4.7. Vállalkozó köteles betartani a Megrendelő belső Szabályzataiban foglaltakat. Ezen 
szabályzatokat Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A Vállalkozó 
foglalkoztatottai kötelesek jelezni a Megrendelőnek a munkavégzés során a tudomásukra 
jutott tűz-, balesetveszélyes, továbbá az egészséget veszélyeztető állapotokat, helyzeteket, 
eszközöket eseményeket.
A Megrendelő kizárja a Vállalkozó felé való felelősségét az e pontban foglaltak 
megsértéséből adódó károk bekövetkezése esetén.

4.8. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni.
4.9. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó olyan feltételekkel találkozik, 

melvek akadályozzák a teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a



késedelem tényétől és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy 
késedelmes közlés esetén annak minden következményét a Vállalkozó viseli.

4.10. Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely a Megrendelő 
kártérítési kötelezettségébe tartozik, de a károkozás Vállalkozónak felróhatóan keletkezett.

4.11. Amennyiben ajánlatában jelezte, a Válallkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért

4.12. Megrendelő csak a Vállalkozóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.
4.13. Vállalkozó a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködők teljesítéséért úgy felel, 

mintha a munkát maga végezte volna el.
4.14. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 
információt, kivéve, ha arra a Kbt, vagy más jogszabály felhatalmazást ad.

4.15. A Vállalkozó köteles betartani a Megrendelő Számítástechnikai Adatvédelmi 
Szabályzatában és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. Az ebből eredő károk 
megtérítésére a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak.

5./ Felelősség a teljesítésért:

5.1. A Vállalkozó által vagy az általa foglalkoztatott személyek magatartásával a szolgáltatás 
teljesítésével összefüggő, vagy késedelmes teljesítésből származó károkért teljes körű 
felelősséggel tartozik.

5.2. A Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, 
hiányosan, nem a megfelelő minőségben teljesít, vagy egyéb módon megszegi a 
szerződésben, annak mellékleteiben foglalt feltételeket vagy határidőket. Vállalkozó 
szerződésszegése esetén a Megrendelő a szerződésszegéssel összefüggő kára 
érvényesítésére, kötbér követelésére és a szerződés felmondására/elállására jogosult, a 
szerződés 7. pontjában meghatározottak szerint.

5.3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre nem teljesíti 
és ez a késedelem a Vállalkozónak felróható, úgy ez késedelmi kötbér fizetését és/vagy 
szerződés felmondását eredményezi.

Késedelmi kötbér: az alábbi szolgáltatások megkezdésére vonatkozásában előírt 
határidők túllépése esetére az alábbiak szerint: Szolgáltatás megnevezése (munkaórában 
megadott határidő, melyen belül a tevékenységet meg kell kezdeni): kötbér mértéke 
(forint/óra):

- Távoli segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre hatással van
- (15 perc): 15 000 Ft/óra
- Helyszíni segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre hatással 

van
- (1 óra): 15 000 Ft/óra

Távoli segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre nincs 
hatással

- (2 óra): 7 500 Ft/óra
- Helyszíni segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre nincsen 

hatással
- (8 óra); 7 500 Ft/óra •
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Késedelmi kötbér: az alábbi szolgáltatások hibaelhárításának befejezése vonatkozásában 
előírt határidők túllépése esetére az alábbiak szerint: Szolgáltatás megnevezése 
(munkaórában megadott határidő, melyen belül a tevékenységet be kell fejezni): kötbér 
mértéke (forint/nap):

- Távoli segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre hatással van
- (1 munkanap): 15 000 Ft/nap
- Helyszíni segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre hatással 

van
- (1 munkanap): 15 000 Ft/nap
- Távoli segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre nincs 

hatással
- (2 munkanap): 15 000 Ft/nap
- Helyszíni segítségnyújtás olyan hiba esetén, amely a szolgáltatás-minőségre nincsen 

hatással
- (5 munkanap): 15 000 Ft/nap

5.4. Szerződő Fejek rögzítik, hogy a Vállalkozónak felróható hibás teljesítés, azaz nem 
szerződésszerű teljesítés esetén, a Vállalkozó a Megrendelőnek hibás teljesítés miatti 
kötbért köteles fizeti az alábbiak szerint:

Hibás teljesítési kötbér: az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti, az egyes szolgáltatások 
vonatkozásában előírt állásidő meghaladása esetére előírt kötbérmérték az alábbiak 
szerint:

Üzleti szolgáltatás megnevezése (az elfogadott egy alkalommal történő maximális éves 
állásidő órában megadva): kötbér mértéke (forint/óra):

- Iktatórendszer (3 óra): 15 000 Ft/óra
- Pénzügyi alrendszer (3 óra): 15 000 Ft/óra
- Adatok elérése a File szerverről: (3 óra): 15 000 Ft/óra
- a Hivatal által nyújtott webes szolgáltatások elérhetősége: (3 óra): 11 000 Ft/óra
- Levelezés (3 óra): 15 000 Ft/óra

5.5. Hibás teljesítés esetén Megrendelő jogosult a tevékenységéhez elengedhetetlenül 
szükséges Szolgáltatást más vállalkozóval teljesíttetni és annak költségeit Vállalkozó felé 
érvényesíteni.

5.6. A Megrendelő részéről elfogadott, a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen 
történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Megrendelő lemond a 
szerződésszegésből eredő jogairól.

6./ Garancia:

6.1. A Vállalkozó garantálja a jelen szerződésben meghatározott munka szakszerű és hibáúan 
elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások betartásával. A Vállalkozó köteles a jelen 
szerződés tárgyát képező tevékenységeket legjobb szakmai tudása szerint a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak megfelelően ellátni.

6.2. A Vállalkozó a Megrendelő tulajdonában lévő eszközöket és szoftvereket kiemelt 
figyelmességgel köteles kezelni, az önhibájából tönkrement, illetve a Vállalkozó által
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szakszerűtlenül elvégzett javítás során meghibásodott alkatrészeket és a szakszerűtlen 
javításból adódó egyéb károkat köteles a Vállalkozó a Megrendelő részére megtéríteni.

7./ A szerződés megszüntetése, felmondása, elállás:

7.1. Megrendelő a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, azonban köteles 
megtéríteni a Vállalkozó ténylegesen felmerült és igazolt kárát azzal, hogy a kártalanítás a 
vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

7.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést közös megegyezéssel 
bármikor megszüntethetik. Az erről szóló megegyezést kizárólag írásban köthetik, és a 
Szerződő felek együttes aláírásával érvényes. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a 
már teljesített szolgáltatásokat a Vállalkozónak kifizetni.

7.3. A Megrendelő írásban, a Vállalkozó szerződésszegése miatt azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:
a. ) ha a Vállalkozó a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeit a 
Megrendelő által meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy 
megfelelő póthatáridőn belül nem végzi el.
b. ) ha a Vállalkozó - szerződésszegése esetén - a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre 
vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére haladéktalanul, vagy a Megrendelő által írásban 
kitűzött megfelelő póthatáridőn belül a hibát nem orvosolja.

7.4. A szerződés megszűnésének esetei a közbeszerzési törvény kötelező rendelkezései 
alapján:

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél - Vállalkozó - személyében érvényesen olyan jogutódlás 
következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben - Vállalkozó - közvetetten vagy közveüenül 25%-ot 
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga



szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel.

7.5. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő 
felmondása vág)’ elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vágj’ jogosultságok 
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.

7.6. A Vállalkozó a szerződést írásban felmondhatja, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 
részére járó vállalkozói díj megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, és ezt 
követően a Vállalkozó által írásban kitűzött legalább 15 napos póthatáridőre sem teljesít, 
továbbá, ha a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit visszatérően nem vagy 
nem megfelelően teljesíti, és ez akadályozza a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését.

8. / Nyilatkozatok, értesítések, titoktartás:

8.1. Mindkét fél kijelenti, hogy:
- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére;
- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 

vezető testületé szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek;

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok 
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása 
és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat 
megszegését, melyben félként szerepel;

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 
vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.

8.2. Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés megtétele 
kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e- 
mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e
mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az 
üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 
feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló 
szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.

8.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 
valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti 
titokként kezelik és azokat nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik fél 
a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 
információk valamelyikét.

9. / Együttműködés, kapcsolattartás
9.1, Nyilatkozatra jogosult személyek:

A Megrendelő részéről: Hergár Péter
E-mail: hergar.peterüühudavar.hu



Tel: 06-1-458-3043 
A Vállalkozó részéről: Nagy László
E-mail: nagy.laszlo@traco.hu
Tel: 06-1-889-9308

9.2. A Vállalkozó a haladékot nem tűrő értesítéseit köteles a Megrendelővel rövid úton 
(telefon, telefax, telex, vagy személyesen) is közölni.

9.3. Bármelyik szerződő fél által lényegesnek ítélt kérdést és az arra adandó választ kérésre 
írásba kell foglalni, és a másik félnek átadni.

9.4. Az iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha azokat a címzett átveszi. Az irat másolati 
példányát, kézbesítőkönyvben, tértivevényen, továbbá az elektronikus úton (fax, e-mail) 
megküldött iratokat visszaigazolja. Az elektronikus úton küldött iratok esetében a címzett 
kérheti a küldemény aláírt, nyomtatott formában való megismétlését. Ez utóbbi esetben is 
az elektronikus úton továbbított irat átvételének időpontja tekintendő az irat kézbesítési 
idő pontjának.

9.5. Bármelyik szerződő fél a kapcsolattartásra megbízott alkalmazottjától, megbízottjától vagy 
alvállalkozójától a kapcsolattartás jogát megvonathatja a megbízással egyező módon. A 
visszavonás a máik félre attól az időponttól hatályos, amikor a visszavonásról szóló irat 
másolati példányát számára kézbesítették.

10. / Egyéb feltételek

10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak írásos formában módosíthatók, a teljesítési 
határidő lejárta előtt a Kbt. 141. § alapján.

10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett 
általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.

10.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből Megrendelő 3, Vállalkozó 
1 példányt kap.

10.4. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 
kísérelnek megoldani, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre.

10.5. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az 
Ajánlattételi Felhívás, a Polgári Törvénykönyv, valamint a Kbt. vonatkozó szabályai az 
irányadók.

10.6. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 
aláírták.
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