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vALLALKozAsr sznnz6of s

amely l6trejdtt egyr6szr6l
XIII. Keriileti Kizszolg{,ltat6 ZrL
sz6khelye: I l3 I Budapest, B6ke u. 65.
c6gjegyz6kszirna: 0 I - 1 0-042850
ad6sziima: 1205258 5 -2-41
k6pvisel6je: dr. Palatka Livi4 vez€igazgat6,
mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6)

m6srdszr6l
Invitech Megoldisok Zrt.
sz6khely: 2040 Buda6rs, Edison utca 4.
cfgtregyz6kszim: I 3- I 0-04 I 599
ad6szAm: 25 5 68509 -2- I 3

bankszimlasz6m: I 0950009-00000005-03E4 I 526
k6pviseli: Marton Liszl6 nagtrvrillalati 6s korminyzati igazgat6 6s llosvay Csaba v6llalati tigyf€lszolgilati
vezetb
mint villalkoz6 (a tovabbiakban: Vr lalkoz6)

harmadr6szr6l
c6gn6v: Invitel Technocom Kft
szdkhely: 2040 Budadrs, Edison utca 4.
c6gjegyz6kszrim: 1 3-09- 1 I 9848
ad6szrim: 127 02400 -2-l 3

bankszrimlaszirn : 1 04021 42-505265 67 -7 689 1 021
k6pviseli: Mrlrtha Imre Edgdr iigywezet6
mint vrlllalkoz6 (a tov6bbiakban: Villalkoz6), egyi.ittesen szerzbdo Felek ktiztitt, az alulirott helyen
6s napon az aliibbiak szerint:

1. El6zm6ny

Megrendel6 a kdzbeszerz6sek6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrvdny (a tov6bbiakban: Kbt.) alapjrim
megkiild6tt ajanlati felhivdssal, a Kbt. 115. $ szerinti kdzbeszerz6si eljrir6st inditott a,,A XIII.
Keriileti Kdzszolgdltat6 Zrt (ovdbbiakban: Zrt.) kulturdlis ds sport rendezvinyek nyilvdntartdsdra,
szervezisdre is statisztikizdsdra valamint a sport szdll1hoz kapcsol1dd szolgdltatdsok kezelisdre
al lal mas sz oftver b e s zerz d s e, t e I e p it 6 s e, o h at ds a " tirgy6ban.

2. A szerz6d6s trirgra

2.1. A XIII. Keriileti Kdzszolg6ltat6 Zrt (tovdbbiakb an Zrt.) kulturrilis 6s sport rendezv6nyek
nyilvrintartris6ra, szervez6sdre ds statisztik6"6srira valamint a sport szitll6hoz kapcsol6d6
szolgilltallsok kezel6s6re alkalmas szoftver beszerzdse, testre szabasa, telepitdse, oktauisa.

2.2. A garurcla id6tartama 24 h6nap.

2.3. V6llalkozo a Megrendel6 szirmira I 6ves jogi 6s technikai supportot biaosit, 60 munka6ra/6v
keretben, melynek dija a v6llalkoz6i dij r6sz6t k6pezi.

3. A szerz6d6s hatilya

3.1 . A szerzod6s hatitrozo$ id6re, a szerz6dds szerinti teljesitds v6g6ig.
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4. Teljesit6s helye, hatirideje

4.1. A teljesit6s helye a XIII. Keriileti Kdzszolgdltat6 Zrt. sz6khely6n 6s telephelyein ttirt6nik.

4.2. A V6llalkoz6 a vrillalkozrisi szerz<id6s alapjitt kdpezb feladatokat az ajinlatAban megadott,
szerz6ddskdt6st6l szirnitott akibbi naptriri napokban kdteles teljesiteni:

0rBvrrBnv
Projekt el6kdszites, specifikrici6 pontosit6sa 20 naptiiri nap
Implement6ci6 49 napuiri nap
Oktat6s 6 naptiiri nap
Tesaid6szak 14 naptiiri nap
Atad6s-atv6tel 1 naptari nap

5. Vrlllalkozrii dij 6s Iizet6si felt6telek

5.1. A V6llalkoz6i dij nettri 17.800.000,- Ft (tizenhdtmilli6-tyolcsziuezer forint), ezqz b\tt6
22.606.000,- Ft (huszonkett6milli6-hatszizhatezer forint).

5.2. A teljes vdllalkoz6si dij mag6ban foglalja a szerz6d6s targya szerinti feladat elv6gz6s6nek 6s a
kapcsol6d6 szolg6ltatiisok nlujtasanak teljes dijrit, igy p6ldriul az anyag k6lts6get, valamint a
tev6kenys6g elv€gzfs€hez sziiks6ges valamennyi technikai eszkdzt 6s szemdlyzetet is. A V6llalkoz6
nem jogosult egy6b kdlts6g, dil sz6ml6,isilra Megrendel6 fel6 a szerz6d6s teljesit6se sor6n.

5.3. Megrendel6 el6leget nem hzet. Az ellenszolg6ltatiis teljesit6se a Polgriri T6rv6nykdnlvr6l sz6l6
2013. 6vi V. tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 6:130. $-ban el6irtaknak megfelel6en banki 6tutal6ssal
tdrtdnik az elvdgzett szolg6ltat6s tekintet6ben, a Megrendel6 6ltal kiadott teljesit6si igazolds alapj6n
kirillftott szrirnla ellendben annak k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 30 napon beliil.

5.4. A MegrendelS kdsedelmes fizet6se eset6n a V6llalkoz6 jogosult a Polgriri T6rvdnykdnyvben
meghatrirozott mertdkr.i k6sedelmi kamatot felszrlmitani. A kdsedelmi kamat szrirnitasiinak utols6
napja a Megrendel6 sz6ml6janak megterhel6si id<ipontja.

5.5. V6llalkoz6 a teljesit6s6t kdvet6en, a teljesitds igazolAs alapjrfur ki6llitott szdmlfu: a XIII.
Keriileti Kdzszolgiiltat6 Zrt.-t tiinteti fel vev6k6nt. A sziimla benyirjtiisa a XIII. Keriileti
Kdzszolg6ltat6 Zrt. Y ezerigazgat6s6gdLn (1131 Budapest, B6ke utca 65.) t6rt6nik.

5.6. Amennyiben a kifizetds az ad6zis rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrv6ny (tov6bbiakban: Art.)
36/A. $-anak hatiiya al6 esik, akkor a benyrijtott szrLrnli(k)hoz a V6llalkoz6nak a hatrilyos
jogszabrllyi el6ir6soknak megfelel6 ad6igazol6st is csatolnia kell. Amennyiben az ad6igazol6st azdrt
nem csatolja, mert a kifizetds id6pontjdban szerepel a NAV kdztartozismentes ad6z6i
adatbrizis6ban, a sziirnla mell6 csatolnia kell erre vonatkoz6 nyilatkozat6t.

5.7. A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a Kbt. 136. $ 0) bekezddse 6rtelm6ben nem fizet, illetve szdmol el
a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszeffigg6sben olyan kdltsdgeket, melyek a Kbt.62. $ (l) bekezdds k)
pont ka)-kb) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tiLrsasiig tekintetdben meriilnek fel,6s
melyek a vrillalkoz6 ad6kdteles jdvedelm6nek csdkkent6sere alkalmasak, illetve vrillalkoz6
kijelenti, hogy a szerzodds teljesit6s6nek teljes idritartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a megrendel6
szirn ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletek6l a megrendel6t
haladdktalanul 6rtesiti.

5.8. Megrendel6 kijelenti. hogy a v6teliir 6sszeg6nek rendelkezik.
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6. Felek jogai 6s kdtelezetts6gei

6.1 . Meerendel6 k6teles:
o megfelel6 helyis6geket Vrillalkoz6 rendelkez6sdre bocs6tani:

a) indokolt esetben, ig6ny szerint a fejleszt6s idej6re,
b) az oktatris idej6re,
c) a telepit6s idej6re,

. a V6llalkoz6val folytatott egyeztet6s alapjan az oktatris csoportjait megszervezni,
o az oktatas infrastrukturelis feltdtelrendszer6t biaositani

6.2. A Vrillalkoz6 kitteles:
o valamennyi feladatiit a vonatkoz6 jogszabrilyok, el6irrisok, szabvdnyok 6s szab6lyzatok

figyelembevdtel6vel, a feladatra vonatkoz6 speci6lis el6ir6soknak megfelel<ien, a
Megrendel6 utasit6sainak figyelembev6tel6vel elv6gezni,

o figyelembe venni a program fejleszt6se sor6n a Megrendel6 mtiktid6si saj6tossdgait 6s
elv616sait,

. a tesztiizem alatt teljes kitrii technikai 6s szakmai temogatest nyrijtani a tesztiizem
haszn6l6i reszfre,

. az oktatast a Megrendel6 elvdr6sainak megfelel6en megtartani, biztositani, hogy az
oktatiis eredmdnyess6ge m6rhet6 legyen.

6.3. A Meerendel6 ioeosult
o a szoftvertelepit6s ellen6rimi,
. a Vrillalkoz6t a hibritlan teljesit6s 6rdek6ben utasitani,
. az oktatast annak folyamat6ban ellen6rimi,
o az oktat6s eredm6nyess6g6t ellenSrizni,
. sajetos, a miikdd6s6nek megfelelS, a programmal szembeni elvar6sait a Vrillalkoz6val

k6zdlni.

6.4. Vallalkoz6 ioeosult
. a Megrendel6t6l a fejlesztds, telepit6s, tesztiizem ideje alatt informrici6kat, adatokat k6mi,
. a fejleszt6s eredm6nyess6ge drdekiben javaslatokat megfogalmazni.

6.5. Feleket a szerz6dds teljesit6se soniLn kdlcstinds tajdkoztatisi kdtelezetts6g terheli.

6.6. Amennyiben a vrillalkoz6i feladatok hauiridtire nem val6sulnak meg, .u esetben hi6nylistat 6s
hat6rid6 tull6p6st rdgzito jegyzokdnlwet kell felvenni, amely az irj hatririd6t, valamint a kdtb6rt
rdgziti.

7. AlvillalkozAsba adis felt6telei, jogut6dkls

7.1 . Amennyiben Sz6llit6 a teljesitdshez kiizremr.ik6d<it (alvrillalkoz6t) vesz ig6nybe, annak
magatartiis66rt tigy felel, mintha maga j6rt volna el. Amennyiben a k6zremrikiid6 (alv6llalkoz6)
ig6nybevdtel6re nem lett volna jog4 felel6s mindazokdrt a karok6rt, amelyek a kdzremtiktid6
igdnybev6tele n6lkiil nem kdvetkeztek volna be.

7 .2. Sziiliti a szerz6d6s teljesitds6hez az al6bbi alv6llalkozlt veszi ig6nybe:

Alvdllalkoz6 megnevez6se Alvillalkoz6 sz6khelye

HostWare Kft. I 149 Budapest, R6na utca 'l 20.



7.3. Sz6llit6 kijelenti, hogy a fent neveze$ alvdllalkoz6 nem rill a Kbt. 62. g (1) - (2) bekezd6se 6s a
Kbt. 63. $ (l) bekezd6se szerinti kizir6 ok hatrilya alatt.

7.4. Y i"Jlalkoz6 kijelenti, hogy a szerzSd6s teljesit6s6nek id6tartama alatt minden tov6bbi
teljesit6sbe bevonni kivrint alv6llalkoz6t el6zetesen bejelent a Megrendel6nek 6s a bejelentdsei
egyidejtileg nyilatkozik arr6l, hogy az irltala a teljesitdsbe bevonni kivriLnt alv6llalkoz6k nem 6llnak
a Kbt. 62. $ (1) - (2) bekezdese 6s a Kbt. 63. $ (1) bekezddse szerinti kizar6 ok hat6lya alatt.

7.5. Y6llalkoz6 a jogosan igdnybe vett alv6llalkoz6k6rt fgy felel, mintha a munk6t maga v6gezte
volna el, mig alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n felel6s minden olyan krir6rt is, amely,
an6lkiil nem kdvetkezett volna be.

7.6. A szerzbdds teljesit6s6ben a V6llalkoz6 jogut6dja is r6szt vehet, amennyiben, mintjogi szemdly
dtalakul vagy jogut6dl6ssal megszr.inik 6s a jogut6d nem rill kizrlr6 ok hatiilya alatt. A Villalkoz6
szem6ly6ben bekdvetkez6 jogut6dl6sra a Kbt. 139. $-a az irrinyad6.

8. A szerz6d6st biztosft6 mellSkkiitelezetts6gek

8.1. Amennyiben a Vrillalkoz6 elmulasaja a szerz6d6sben vellalt kiitelezetts6geinek teljesit6sdt a
v6llalt hatriLridSn beltil, rigy a Megrendel6 a szerz<iddsszeg6sb6l fakad6 egy6b karrendez6sekre
vonatkoz6 igdnyein tril k6sedelmi kdtb6rre jogosult. Kismdrt6kri k6sedelem esetdn a Megrendel6
ddnthet a kdtb6rb6l val6 esetleges eltekintdsr6l.

8.2. K6sedelmi kdtbdr
K6sedelmes teljesit6snek szr1rnit, ha a Vrillalkoz6 a szerz6ddsben meghatdrozoft hatririd<ire nem
szallitja le a megrendelt termdkeket.
A kdsedelmi kdtbdr mdrtdke az adott megrendel6s ellen6rt6k6nek 10 %-a naponta, de a maximum a
teljes szerz6d6ses ellendrt6k 0,5 %o-a.

8.3. Hib6s teljesit6si 6s meghirisul6si kdtbdr
Hib6s teljesit6snek sziimit, ha a lesz6llitott aru nem felel meg az ajanlatkdr6sben leirt
kiivetelm6nyeknek, illetve a benyijtott ajinlatnak, vagy mrls okb6l nem alkalmas a rendeltet6sszeni
haszn6latra. A hibas teljesitdsr6l a Megrendel6 k6pvisel6je jegyz6kdnpet vesz fel.
El nem fogadott hibris teljesit6s esetdn a kdtbdr m6rt6ke az adotl megrendelds szerz6d6s szerinti
ellendrt6k6nek 0,5 %o-a. Egy h6napon beltili t6bbszdri hibris teljesit6s eseten a 0,5 7o-os kdtbdr titbb
alkalommal is 6rv6nyesithet6.
Meghirisul6si kiitbdr: a szerzodis szerinti teljes ellenszolg6ltatas 10 %-a.

8.4. A Megrendel6 a k6tbdr 6sszeg6t meghalad6 kar6t is jogosult drvdnyesiteni a Vdllalkoz6val
szemben.

8.5. Bdrmely nem szerz<id6sszeni teljesit6s jogi fenntartris ndlkiili elfoga&isa a szerz6d6 r6.sz6ri5l
nem 6rtelmezhet6 joglemondeskdnt azon ig6nyr6l vagy ig6nyekr6l, amelyek a szerziidlt
szerz6ddsszegds kdvetkezmdnyekdnt megilletik.

9. Szerz6d6sszeg6s

9.1. B6rmelyik Szerzbdo F6l szerz6d6sszegdst kdvet el, ha elmulasaja megtenni azokat az
intdzked6seket vagy nyilatkozatokat, amelyek sziiks6gesek ahhoz, hogy a mrisik fdl a szerz6ddsb6l
ered6 kdtelezettsdgeit megfelel<ien teljesithesse.



9.2. Ha a teljesitdsi hatririd<i lej6rta el<itt nyilv6nval6v6 vrilik, hogy a Vrillalkoz6 esed6kess6gkor
nem tud teljesiteni, 6s a teljesitds e miatt a Megrendel6nek m6r nem rlll 6rdek6ben. a Megrendel<i
gyakorolhatja a k6sedelemb6l eredS jogait.

9.3. Ha a teljesitdsi hat6rid6 el6tt nyilvAnval6v6 valik, hogy a teljesitds hibris lesz, a Megrendel<i a
hiba kijavitisara vagy kicser6l6s6re tiizdtt hat6rid6 eredm6nytelen eltelte utiin gyakorolhatja a hib6s
teljesit6sb<il ered6 jogait.

9.4. A Megrendel6 a kdtbdr dsszegdt meghalad6 krinit is jogosult drvenyesiteni a Vdllalkoz6val
szemben.

9.5. Stlyos szerz<id6sszeg6snek mintisiil Megrendeki r6sz6r<il kiildndsen a v6llalkoz6si dij
megfizetdsdvel kapcsolatos 30 napot meghalad6 k6sedelem.

9.6. V6llalkoz6 stlyos szerz<id6sszeg6s6nek min6stil kiikindsen, ha:
- V6llalkoz6 jogut6d n6lktli megsziin6sdt hatArozza el;
- Vrillalkoz6 m6ltrlnyolhat6 ok ndlkiil nem kezdte meg a szerz6d6s teljesitds6t;
- Vdllalkoz6 a jelen szerz<id6s rendelkezeseivel ellentdtesen alvdLllalkoz6t vagy egy6b

kdzremrikdd6t von be a teljesit6sbe;
- V6llalkoz6val szemben cs6d-, vagy felszlmol6si eljrir6s indul;
- V6llalkoz6 a szerz6d6st egyoldalfan, kiil6nds indok n6lkiil felmondja. A V6llalkoz6

felmondrisa eset6n nem min6siil elfogadhat6 indoknak a szerz6d6s gazdasrigtalan
teljesit6s6re, vagy a megndvekedett kdltsdgeke val6 hivatkozris

10. A szerz6d6s mridositisa, megszffn6se, megsziintet6se

10.1. Jelen szerz6d6s m6dositasa kizitr,llag a Kbt-ben foglalt rendelkez6sek 6s korl6tok figyelembe
v6tel6vel, a felek egyez<i akarat6b6l 6s ir6sban lehets6ges.

10.2. Jelen szerz<id6s a lejrirta napjin a Felek kiildn nyilatkozata ndlktil, automatikusan megsziiLnik.

10.3. B6rmelyik fdl srilyos szerz6desszeg6se esetdn azonnali halilyi felmondrlsnak van helye.
Ebben az esetben a Megrendel6 a szerz6d6st, iriisban jogosult felmondani.

I l. Vis major

11.1. A V6llalkoz6 nem sfjthat6 k6rtdrit6ssel vagy a szerzbd€st6l val6 ekillissal, ha a kdsedelmes
teljesit6s vis major eredmdnye.

11.2. Jelen pont 6rtelmez6se szempontjeb6l a,,vis major" olyan esetekre vonatkozik, melyek a
Vri{lalkoz6 6rdekkiir6n kivtil ktivetkeznek be, nem a V6llalkoz6 hib6jeb6l vagy hanyagsrig6b6l.
Ilyen esetek lehetnek pl. sztr6jk, hrlboru, forradalom, tiizeset, itviz, jirviny, karant6n, korldtozrisok
6s szrlllitrisi embarg6.

I 1.3. Vis majorra a Vrillalkoz6 csak akkor hivatkozhat, ha ajAnlott lev6lben 6rtesiti a Megrendel6t a
vis major tdny6r6l, okriLr6l 6s varhat6 id6tartamar6l.

11.4. Amennyiben a Megrendel6 egydb irinyri iriisos utasitast nem ad, a V6llalkoz6nak tov6bb kell
teljesitenie szerz6d6ses kdtelezettsdgeit, amennyiben az dsszerfen lehets6ges, 6s meg kell keresnie
minden dsszerii altemativ m6dot a teliesitdsre, melyet a vis major esete nem g6tol.
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1 1.5. A szerz6ddsben foglalt hatirid6k a vis major id6tartamrival meghosszabbodnak. Amennyiben
a vis major id6tartama meghaladja a 100 napot, a Megrendel<inek jogiban 6ll a szerz6d6s nem
teljesitett rdsz6t6l el6llni a h6tra'nyos jogi k6vetkezm6nyek n6lkiil oly m6don, hogy a Vrillalkoz6nak
err6l 6rtesit6st kiild.

12. Vitris k6rd6sek rendez6se

12.1. Megrendel6nek 6s a V6llalkoz6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
Lirgyalrisok ritjdn rendezzenek minden olyan n6zeteltdr6st vagy vit6t, mely kdzdttiik a szerzbd€s
keret6ben, vagy a szerzi5ddssel kapcsolatban meri.il fel.

12.2. Felek megrillapodnak abban, hogy a jelen szerz6ddsb6l ered6 vitris k6rd6sek rendezdsdt
els6dlegesen tlrgyal6sok ridrln kdtelesek rendezni, de jogvitrijuk rendezdse 6rdek6ben nem vesznek
ig6nybe medi6tori k6zremrikdd6st. A lirgyakisok sikertelens6ge esetdn a vitas kdrddsek rendez6s6re
Felek - ha a Szrillit6 szdkhelye nem a PKKB illet6kessdgi teriilet6n, vagy nem Budapesten
tal6lhat6 - a Budapesti IV. 6s XV. Keriileti Bir6stig illet6kess6gdt k6tik ki.

13. Ery6b rendelkezesek

13.1. Jelen szerz6dds kizirolag a mell6klettel egyiitt 6rv6nyes. Jelen szerz6dds jogilag
elv6lasahatatlan r6sz6t k6pezi az aj6,nlatt6teli felhiv6s, a miiszaki leiriis ds az ajinlat.

13.2. A szerzbd6s a Felek 6ltal tdrtdn6 al6ir6s napjrln l6p hatdlyba. Amennyiben szerz6d6 Felek
kiilSnbdz6 id6pontban imak all, rigy a k6s6bbi al6iris diituma a szerz5d6s hauilyba l6p6s6nek
id6pontja.

13.3. A jelen szerz6ddsben nem szab|lyozott k6rd6sekben a Polgriri Ttirv6nykiinyvben 6s a
k6zbeszerz6sekril sz6l6 2015. 6vi CXLII. tdrvdnyben foglaltak az iranyad6ak.

13 .4 . Szerz6d6 Felek kapcsolattart6i :

Meerendel6 k6pvisel6je:
Szerz6d6s teliesit6s6vel kapcsolatban
ndv: Meyer G6bor
telefon: +36 30 450 59 14
e-mail-cim: meyergabor@kult1 3.hu

Vrillalkoz6 k6pvisel6je:
n6v: :..(!. rias [s6eL
telefon/fax: * !(. ;Lrr '+l-l \/t kC
e-mail-cim: 5' \r. , r.-u( 5 a ('' crr-".,-trr t k'-

13.5. Az egyik fel 6ltal a mdsik f6lnek ki.ilddtt 6rtesit6seket inisban, postai riton ajrinloft
ktildem6nyk6nt, vagy telefaxon vagy e-mailen kell megkuldeni a szerz6d6sben meghatifuozott cimre.
Az 6rtesit6s akkor vrilik drv6nyess6, amikor a cim zett klzhez vetle.

13.6. A V6llalkoz6 a jelen Szerz6d6s aliiir6srlval hozzitjirtl|sit adja ahhoz, hogy a szerz6d6s
tipustlt, trirgyrit, id6tartam6t a szerz6ddst kdt6 Felek nevdt 6s a szerz6d6s 6rt6k6t a Megrendel6 a
honlapjrin nyilvdnossiigra hozza. A Vrillalkoz6 tudomtisul veszi, hogy a Megrendel6vel k6t6tt
szerz6d6sek eset6n a k6zpdnzek felhaszn6l6s6val drintett Fdlk6nt az inform6ci6s 6nrendelkezdsi
jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 tdrvdny rendelkez6sei a kozzltdtel 6s adatvddelem

Szakmai teliesit6ssel kaocsolatban
n6v: Oliih Tamrls
telefon: +36 30 698 22 27
e-mail-cim: olahtamas@kozszolgaltato.bp I 3.hu

tekintet6ben k6telez6ek, annak betart6sa 6rdekdben kdtelezettsdg 6ll fenn.
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13.7. A V6llalkoz6 tudomriLsul veszi, hogy az Info tv. 27. $ (3) bekezddse drtelmdben nem min<istil
iizleti titoknak az az adal, amelynek megismerds6t vagy nyilviinoss gra hozatallt kiildn tdrveny
kdz6rdekb6l elrendeli, tovribbri aliiirris6val tudomiisul veszi, hogy az Infotv. 27.9 (3a) bekezd6se
alapjan kdteles e Meg6llapodassal ldtrejdtt jogviszonnyal 6sszefiigg6 kdzdrdekb6l nyilv6nos adatra
vonatkoz6an - erre irrinyul6 ig6ny eset6n - b6Lrki szrirn6ra fij6koaatilst adni.

13.8. A V6llalkoz6t titoktart6si kdtelezetts6g terheli a jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n az
Onkormanyzattal lZrt.-vel 6s tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudomdsiira jut6 mindennemii adat,
inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. A titoktartasi kdtelezetts6g kiterjed Szerz6d6 F6l
alkalmazottaira, munkatarsaira, alvdllalkoz6ira is, akiket tevdkenysegiik megkezddse el<itt a
Szerz6do Fdl kdteles a titoktart6si kdtelezettsegre hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni. Szerz6d6 F6l
elismeri, hogy teljes kirt6r(t6si felel6ssdggel tartozik a birtokdba j utott inform6ci6k meg6rzds66rt,
megtartas6drt, rirokls66rt.

13.9. A Szerz6dti Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6dds al6iras6val a Feleknek a jelen szerz6d6s
t6rgy6ban keletkezett minden esetleges korribbi, a szerz6d6sbe nem foglalt meg6llapodrisa, a Felek
brirmelyike 6ltal tett ajiinlat, 6szrevdtel vagy javaslat hatrilyrlt vesai, arra a tovebbiakban egyik F6l
sem hivatkozhat megalapozottan 6s ezzel dsszefriggdsben ig6ny.t sem 6rv6nyesithet.

13.10. Jelen szerzSd6s 5 (6t) eredeti p6ldrinyban k6sziilt, amelyet szerztid6 Felek elolvas6s 6s
6rtelmez6s utrin, mint akaratukkal mindenben megegyezot j6vahagy6lag ds c6gszenien irt6k al6,
amelyb6l a V6llalkoz6t I (egy) Megrendet6t 4 (n6gy) eredeti pdldriny illeti meg. 
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I . szrimt mell6klet

Miiszaki leirds

Az ajrinlatban szerepl6 kulturalis 6s sport rendezv6nyeinek nyilviintartrisiira, szervez6s6re 6s
statisztik6zesAr4 valamint a sport sziill6hoz kapcsol6d6 szolgdltatrisok kezel6s6re alkalmas
programnak az alfibbi mriszaki paramdtereknek kell megfelelnie.

Altalinos kiivetelm6nvek:
. Egy dvben kb. 7000 esemdny keriil a rendszerbe. Ezeket kell tudnia kezelni,

nyilvantartani, rendszerezni a megadott param6terek alapjrin. Bizonyos rendezv6nyekhez
dokumentumokat is felcsatokisra kertilnek. A programnak a feltdltdft dokumentumokat
kiils6 trirhelyen kell tudnia tdrolnia 6s onnan el6hivnia.
A programban tiirolt adatokat 5 6vig szeretn6nk meg6rizni. Ezt kdvet6en egy el6re
meghat6rozott met6dus alapjrfur selejtezziik majd az el6viilt esemdnyeket.

o 6 felhaszndl6i feliilet:
o Kult,
o Sport,
o Szilloda,
o Osszes,

o Mriszak-rendezvdny.technika,
o Szlllitas

A programnak tudnia kell kezelni az esemdnyekkel kapcsolatban az al6bbi informrici6kat:
. bontottan id6ben 6s telephelyenkdnt a foglaltsigokat (napuir funkci6)
o a proglamokhoz lefoglalt eszkdzoket, periferirikat
o szem6lyzeti-, szillitAsi-, takarirlsi- 6s technikai sziiks6gleteket
o Riportokat 6s statisztikrikat kell tudni kdsziteni a bevitt adatok alapjan
o A sz6llodai szob6k el6- 6s v6gfoglal6sait, 6ttermi- 6s szobai mini bar fogyaszrist. A

programnak alkalmasnak kell lennie szrimla k6szitdsdre a fogyasztrls alapjiln.
o A programnak tudnia kell tizemelni szrlrnit6g6pen ds mobiltelefonon is egyardnt

R6szletes leiris:

Rendezvdnyek beiesvz6seire vonatkoz6 kdvetelm6nyek:
o Kezdtik6pemy6n az aktualis napi rendezv6nyek l6that6k
o kiilterirendezvdnyekfelvitel6neklehet6s6ge
. A termek illapota hrirom f6le lehet, melyet j6l l6that6 m6don kell megktiliinbdztetni. pl.:

Szinez6s:

- opci6s terem foglakis
- szerz6dd,ttteremfoglalas
- szabad terem

. kdpes legyen elkiiltiniteni a takaritrisi illetve teremrendez6si id6szakokat a tdnyleges Mrl6si
id6szakokt6l

. napi/heti/havi/foglalts6gin6zet
r adott rendezvdnyhez beirt viiltoZatrisok azonnali kijelz6se - pl. villog6, vagy t6lcrfur kis ikon.
o Rendezv6nyhez-adatlaphozdokumentumcsatolasilehettis6g.
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