
i E/ílf'ÉTI IQT fővárosi
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BUDAPEST

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15. 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-466332

Adószáma: 12109584-2-42 
Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal

- a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

Online Office Kft.
Székhelye: 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 10. földszint 1.

Cégjegyzékszáma: 14-09-313212
Adószáma: 14433128-2-14 

Képviseli: Eiler Attila ügyvezető

- a továbbiakban: Vállalkozó -
- a továbbiakban együttesen: Felek -

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kht.} 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást folytatott le 
keretszerződés megkötése céljából „KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése” 
tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzés Éljár ás). Megrendelő Vállalkozót hirdette ki a 
Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének. Felek ennek alapján kötik meg jelen 
vállalkozási keretszerződést egymással.

2 A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok

2.1 Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a 
jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:

a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása, 
amennyiben sor került a módosítására'},

b) a Közbeszerzési Eljárás Közbeszerzési Dokumentumai és az annak részét 
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képező műszaki leírás,

c) a Közbeszerzési Eljárásban az ajánlattevőknek megküldött kiegészítő 
tájékoztatás(ok) {amennyiben ilyen(ek) kiadásra került(ek)),

d) a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat.

2.2 A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 
kétértelműség és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen 
szerződéses megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlattételi felhívás 
tartalma a mértékadó.

3. Értelmező rendelkezések

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni:

a) Szerződés/keretszerzödés: a szerződő felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet 
szerződés formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a 
dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik,

b) Vállalkozói díj: a Vállalkozó ajánlata szerinti, az eseti megrendelések tartalmára 
vonatkozóan számított ellenszolgáltatás,

c) Megrendelő: FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 
amely jogi személy a Közbeszerzési Eljárás ajánlatkérőjeként a szerződést megköti,

d) Vállalkozó: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő az 
értékelt ajánlata alapján szerződést köt,

e) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, amely a Közbeszerzési Eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontán közvetlenül vesz részt, 
kivéve a Kbt.-ben meghatározott, kivételi körbe tartozó személyeket.

4. A szerződés tárgya

4.1 Jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és a jelen megállapodás 1. számú 
mellékleteként csatolt műszaki leírásban meghatározott iparágspecifikus informatikai 
rendszer, az úgynevezett KOTOR alkalmazás továbbfejlesztéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások elvégzése. Ennek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó 
pedig elvégzi a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező alkalmazásfejlesztési és 
változáskezelési szolgáltatásokat határidőben, a Vállalkozó Közbeszerzési Eljárásban 
benyújtott ajánlata szerinti tartalommal.

4.2 Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződést a hatálybalépésétől számított 12 
(tizenkettő) hónapos időtartamra, de legfeljebb a nettó 30.000.000,- Ft + ÁFA 
(azaz nettó harmincmillió forint + ÁFA) keretösszeg kimerüléséig kötik.

4.3 Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult a 4.2. pont szerinti keretösszegből 
20.000.000,- Ft + ÁFA (azaz húszmillió forint + ÁFA) összeg lehívására vállal 
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kötelezettséget; a 4.2. pont szerinti keretösszeg fennmaradó része vonatkozásában 
megrendelési kötelezettsége nincsen. A lehívási kötelezettséggel nem érintett 
keretösszeg-rész terhére történő lehívások elmaradásából eredően Vállalkozó a 
Megrendelővel szemben semmiféle igényt nem érvényesíthet.

4.4 Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a 
vállalkozási díjat a jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére 
megfizetni.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

5.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen keretszerződés keretében Megrendelő eseti 
megrendelések útján jogosult a szerződés szerinti szolgáltatásokat megrendelni. Az 
eseti megrendeléseket Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező 
„Megrendelőlap” mint eseti megrendelés kitöltésével, annak Vállalkozó részére 
írásban, elektronikus úton történő eljuttatásával foganatosítja.

5.2 Vállalkozó 3 (azaz három) munkanapos határidőig köteles írásban, elektronikus úton 
megadni a Megrendelő felé az eseti megrendelés szerinti feladat általa vállalhatónak 
tartott határidejét, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges erőforrás-ráfordítás 
mennyiségét (ember munkanapban).

Amennyiben a Vállalkozó által megadott határidőt és erőforrás-ráfordítást 
Megrendelő elfogadhatónak tartja, a Vállalkozó előző bekezdés szerinti értesítése 
kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül köteles visszajelezni írásban, 
elektronikus úton ennek tény éröl. Az eseti megrendelés a jelen bekezdés szerinti 
megrendelői visszajelzés Vállalkozó általi kézhezvételének időpontjában hatályosul.

Amennyiben Megrendelő az előző bekezdés szerinti határidőben nem nyilatkozik a 
Vállalkozó felé, akkor az eseti megrendelés nem lép hatályba. Amennyiben a 
Megrendelő számára a Vállalkozó által megadott teljesítési határidő és/vagy 
erőforrás-ráfordítás nem fogadható el, azonban az eseti megrendeléstől nem kíván 
elállni, akkor az előző bekezdés szerinti határidőig köteles ezt jelezni a Vállalkozó 
részére, melyet követően Felek egyeztetni kötelesek a Megrendelő számára is 
elfogadható teljesítési határidő és/vagy erőforrás-ráfordítás meghatározása tárgyában, 
mely egyeztetés eredményét (a mindkét Fél számára elfogadható teljesítési határidőt 
és amennyiben annak módosítására sor kerül az egyeztetés eredményeképp az 
eseti megrendelés módosított tartalmát) írásban, külön, mindkét Fél által aláírt 
jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni, azzal, hogy az adott a szükségeshez képest az 
előzőek szerint módosított eseti megrendelés az ezen jegyzőkönyvben 
meghatározott időpontban hatályosul.

Vállalkozó a fentiek szerint meghatározott teljesítési határidőre köteles a hatályosult 
eseti megrendelés szerinti feladatait teljesíteni.

5.3 Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az adott eseti megrendelés szerinti feladatai 
maradéktalan és szerződésszerű teljesítésének Megrendelő általi leigazolását 
követően jogosult számlát kiállítani. Felek rögzítik, hogy a számlák elektronikusan 
kerülnek kiállításra és megküldésre. Az elektronikus számla benyújtása az 

 címre történhet. Elektronikus számla benyújtása esetén az
e- 
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elektronikus számlának meg kell felelnie az ÁFA törvény 175. §-ában foglaltaknak.

5.4 Vállalkozó előteljesítésre jogosult az eseti megrendeléssel megrendelt szolgáltatások 
vonatkozásában. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó 
kizárólag saját költségére és kockázatára jogosult bármely olyan szolgáltatás 
előkészítésére, az annak érdekében történő beszerzésre, azzal kapcsolatos munkára, 
mely vonatkozásában Megrendelő még nem adott le eseti megrendelést vagy mely 
vonatkozásában az eseti megrendelés még nem hatályosuk.

5.5 A teljesítés helye Megrendelő székhelye.

5.6 Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés és 
mellékletei, az ajánlattételi felhívás, illetve a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett 
egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani Megrendelő érdekében, 
annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal összhangban.

5.7 Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai 
elveknek megfelelően, első osztályú minőségben, a szerződéses követelményeknek 
megfelelően és határidőre köteles elvégezni.

5.8 A teljesítés tárgya kapcsán Felek az alábbi hibakategóriákat és azokhoz tartozó 
besorolásokat rögzítik:

Hibakategóriii Meghatározás

Kritikus
A rendszer egészének működését ellehetetlenítő 
vagy legalább egy kulcs 
üzleti folyamatot ésszerű kerülőmegoldás 
alkalmazhatósága nélkül 
blokkoló hiba.

Közepes
A rendszer fő komponensének működését 
ellehetetlenítő, vagy kulcs
üzleti folyamat csak kerülőmegoldással történő 
lefolytathatóságát okozó
hiba

Alacsony
Minden egyéb, a többi kategóriába be nem 
sorolható hiba.

5.9 Felek az egyes eseti megrendelések teljesítése kapcsán az alábbi minőségi 
kritériumokat határozzák meg:

Mérföldkő Minőségi kritérium

Tesztelésre Alkalmasság Kritérium 
(adott munka tesztelésre történő 
átadásakor)

Legfeljebb:
• Ismert kritikus hiba nem lehet
• 15 db Közepes hiba

Átvételi Kritérium (adott munka 
tesztelésének zárásakor)

Legfeljebb:
® 0 db Kritikus hiba
« 5 db Közepes hiba

5.10 Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti feladatait - mint az ilyen feladatok 
ellátására szakosodott személy - a tőle elvárható különös gondossággal teljesíteni. A
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Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a rá 
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva 
köteles eljárni. A Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik. 
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
szakismeretekkel és engedélyekkel rendelkezik és folyamatosan rendelkezni fog a 
jelen szerződés időbeli hatálya alatt.

5.11 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésére kiható kérdésekről személyesen 
egyeztetnek egymással, és az egyeztetésekről részletes jegyzőkönyvet vesznek fel, 
melyet aláírásukkal hitelesítenek. Felek kötelesek a jegyzőkönyvben foglaltaknak 
maradéktalanul eleget tenni, a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása 
mellett.

5.12 Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges engedélyeiben 
bekövetkezett esetleges változásokról Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 
Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges bármely 
engedélyét elveszíti. Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatályú, 
rendkívüli felmondással megszüntetni.

5.13 Felek rögzítik, hogy Vállalkozót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen 
szerződés nem tesz kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé. Hacsak a jelen 
szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó jelen szerződés szerinti 
kötelezettségei magukban foglalják az összes olyan tételt, amelyek specifikusan 
nincsenek a szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következik a 
szerződésből, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések Vállalkozó általi 
maradéktalan megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket 
a szerződés kifejezetten említette volna.

5.14 Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során olyan munkavállalókat, 
alvállalkozókat és közreműködőket alkalmaz, aki a feladatok lehető legmagasabb 
színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakképzettséggel, szakismeretekkel, 
illetve tapasztalatokkal rendelkeznek.

5.15 A jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell 
teljesítenie. Vállalkozó ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt.-ben foglalt 
feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni.

5.15.1 A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen 
szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a 
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 3. sz. 
mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

5.15.2 Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés hatálya alatt új 
alvállalkozó bevonására csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes 
bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen 
szerződés 3. sz. melléklete szerinti, aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) 
eredeti példányának cégszerűen aláírt nyilatkozat Megrendelő részére 
történő megküldésével köteles teljesíteni.

5.15.3 Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét 
érintő változásról Vállalkozó a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti, 



aktualizált, a Vállalkozó által 4 (négy) eredeti példányának cégszerűen aláírt 
nyilatkozat Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

5.15.4 A jelen szerződés 3. sz. mellékletének 5.15.2. és 5.15.3. pontban rögzítettek 
szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek 
rögzítik, hogy az 5.15.2. és 5.15.3. pont szerint aktualizált mellékletet 
Vállalkozó - a benyújtás sorrendjében - folytatólagos alszámozással (3/1., 
3/2., 3/3. stb.) ellátva köteles megküldeni a Megrendelő részére.

5.15.5 Vállalkozó az 5.15.2. és 5.15.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten 
kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában 
irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést 
megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés 
aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek 
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel 
Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására 
vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen 
szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is 
korlátozás nélkül érvényesíthetők.

5.15.6 A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés 
teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen 
szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 3. sz. 
melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

5.15.7 A Vállalkozó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási 
kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben Ptk. szabályai szerint 
felel.

5.16 A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelő vele ismertetett szabályzatait 
betartja, illetőleg betartatja alkalmazottaival és alvállalkozóival a szerződés teljesítése 
során. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy minden, a jelen szerződésben vállalt feladatok teljesítése 
során igénybe vett munkavállalója vagy alvállalkozója a feladatok teljesítésének 
megkezdése előtt megismerje a feladatai ellátásához szükséges szabályzatok, 
utasítások tartalmát, illetve a Megrendelő egyéb eseti utasításait.

5.17 Vállalkozó minden olyan, a tudomására jutott körülményről haladéktalanul írásban 
értesíti a Megrendelőt, amely a vállalkozás eredményességét vagy az eseti 
megrendelést megtestesítő Megrendelőlapban rögzített határidőre történő elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok 
javasolt megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és 
mérséklésének javasolt módjára. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a 
Vállalkozó a felelős.

5.18 Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad ideértve a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak meg nem felelő utasítást is a 
Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó 
figyelmeztetése ellenére ezen utasítását fenntartja, a Vállalkozó a jelen szerződéstől 
elállhat vagy az utasítással érintett feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára látja el. Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás
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teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez j
vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. |

5.19 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő - vagy általa a jelen szerződés |
teljesítésébe bevont bármely személy jogosult bármikor ellenőrizni a szerződésben |
foglaltak teljesítését akár a Vállalkozó előzetes értesítése nélkül is. Amennyiben a 
Megrendelő az ellenőrzése során hiányosságot észlel, azt a Vállalkozóval írásban
közli; Vállalkozó a felszólításban megadottaknak megfelelő, ésszerű határidőn belül 
köteles a hiányosságokat megszüntetni.

5.20 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenysége során a Megrendelő jogos és a 
Vállalkozó által ismert érdekeire tekintettel köteles eljárni. E kötelezettsége 
megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó a felelős.

5.21 A Vállalkozó a Megrendelőnél történő munkavégzés során köteles betartani a 
Megrendelőnél alkalmazott munkavédelmi-, környezetvédelmi-, és tűzvédelmi 
követelményeket és egyéb indokolt megrendelői kikötéseket.

5.22 Vállalkozó a jelen szerződés keretében megvalósult fejlesztések eredményét - 
ideértve a forráskódot is - valamint az ezekhez kapcsolódó valamennyi 
dokumentációt köteles átadni a sikeres átvételi tesztek során a Megrendelőnek, 
továbbá köteles minden a rendszerrel kapcsolatos, rendelkezésére álló további 
információt is megadni a Megrendelőnek. Fentieket megtörténtét a Felek a sikeres 
átvételi tesztekről készült jegyzőkönyvben rögzítik.

5.23 Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 
visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, kifejezett és 
visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi. 
Amennyiben az Vállalkozó nem külföldi adóilletőségü személy, úgy a jelen pont nem 
alkalmazandó.

5.24 Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:246. §-a alkalmazását kifejezetten kizárják.

5.25 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő köteles a feladatok 
ellátásához szükséges összes információt Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, 
amelyek helyességéért és időben történő továbbításáért Megrendelő tartozik 
felelősséggel. A Vállalkozó az átvett anyagokat csak a jelen szerződés szerinti 
feladatai ellátása érdekében jogosult felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, 
adatot, információt ideértve a rendelkezésére bocsátott összes adathordozót is 
továbbá a birtokában lévő összes, általa vagy az ő nevében készített, és a szerződés 
tárgyát képező dokumentációt, illetve azok tervezeteit is köteles a jelen szerződés 
bármely okból történő megszűnése esetén is Megrendelő részére hiánytalanul 
visszaadni, illetőleg átadni. Vállalkozó a jelen pont szerinti „adat-visszaszolgáltatási 
és átadási” kötelezettségének megszegéséből eredő károkért helytállni tartozik.

5.26 Megrendelő a saját biztonsági előírásainak megfelelően biztosítja a Vállalkozónak a 
szerződés teljesítése kapcsán a hozzá való be-, és kijutását, valamint az ott 
tartózkodás lehetőségét.
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5.27 Míígrendelö kijelenti, hogy a szolgáltatásnyújtás minőségét és szerződésszerűségét a 
jelen szerződésben rögzített megrendelői kapcsolattartó vagy az adott feladatra általa 
kijelölt személy ellenőrzi, aki egyben a teljesítést igazoló személy. Megrendelő 
vállalja, hogy a kapcsolattartó személyek rendelkezésre állását, elérhetőségét, és 
minden más, a feladatok teljesítéséhez szükséges személyes együttműködést biztosít, 
valamint a Vállalkozó teljesítésének előrehaladásához szükséges döntéseket a 2 
(kettő) munkanapon belül meghozza.

5.28 Az átadás-átvétel menete.

a) Megrendelő a Vállalkozó által teljesített feladat készre jelentését és a Megrendelő 
általi átvételre való felajánlását követően - legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül, a 
Vállalkozó egyidejű írásos értesítése mellett megkezdi az átvételi tesztek 
lefolytatását és a hibákat a Vállalkozó által biztosított hibajegy-kezelő rendszerben 
rögzíti. A hibajegy-kezelő rendszer elérhetetlensége esetén Megrendelő a 
Vállalkozót e-mailben tájékoztatja a hibákról.

b) A rögzített hibák kategória besorolása Megrendelő joga és kötelessége.

c) Amennyiben a tesztelés eredménye alapján a rendszer nem felel meg a „Tesztelésre 
Alkalmasság Kritérium”-nak, Megrendelő póthatáridőt tűz ki, melynek mértéke 
minimálisan 10 (tíz) munkanap, hacsak az eseti megrendelés szerinti teljesítési 
határidő fele ennél nem rövidebb, mely esetben legfeljebb az adott eseti 
megrendelés szerinti teljesítési határidő fele (kerekítés szükségessége esetén a 
hányados felfelé kerekítendő) tűzhető ki póthatáridőként. Amennyiben a póthatáridő 
eredménytelenül telik el, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult jelen 
szerződésben meghatározottak szerint. A póthatáridő alatt a Felek egyeztetnek az 
esetleges hibákról.

d) Amennyiben a tesztelés eredménye alapján az elvégzett munka megfelel az Átvételi 
Kritériumnak, úgy Megrendelő a teljesítés elismeréséről kiállítja a lenti, f) alpont 
szerinti teljesítésigazolást. Amennyiben a tesztelés eredménye alapján a rendszer 
nem felel meg az Átvételi Kritériumnak, úgy Megrendelő újabb póthatáridő 
melynek meghatározása vonatkozásában a c) pontban foglaltak irányadók - 
tűzésével ismét felszólítja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben a 
Vállalkozó a póthatáridőre hibásan teljesít, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre 
jogosult. Amennyiben indokolt, élhet a 7. pontban meghatározott egyéb 
jogkövetkezményekkel is.

e) ’ Az Átvételi Kritérium elérését Felek záró tesztelési jegyzőkönyvben rögzítik,
amelyben minden körülményt rögzítenek, különösen, de nem kizárólagosan a 
teljesítés szerződésszerűségét. Amennyiben a rendszer megfelel az Átvételi 
Kritériumnak, a rögzítés maga után vonja a teljesítésgazolás kiállításának 
kötelezettségét Megrendelő részéről.

f) A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles 
nyilatkozni. Amennyiben Megrendelő nem tesz eleget legkésőbb a fenti időpontig 



az ellenőrzésre és teljesítésigazolás kiállítására vonatkozó kötelezettségének, úgy a 
Vállalkozó teljesítését elfogadottnak kell tekinteni.

5.29 Vállalkozó a teljesítés beálltát követően minden hibát a teljesítés beálltát követő 1 
(egy) éven belül kellékszavatosság keretében javítani köteles. A hibajavítás 
határidejét jegyzőkönyv felvétele mellett a Felek közösen határozzák meg.

5.30 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen 
szerződésben rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a 
Vállalkozót a kötelezettségei és felelőssége alól.

5.31 Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően köteles a jelen 
szerződés rendelkezéseinek megfelelően elfogadni a teljesítéseket, illetve megfizetni 
a szerződésszerű teljesítés ellenértékét a jelen szerződésben meghatározottak szerint. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan 
teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, úgy az adott 
körben a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

5.32 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 
Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a jelen szerződés megkötését megelőző 
Közbeszerzési Eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint 
a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 
138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más 
szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő 
jogutódlás eseteit is). A jelen pontban foglaltak értelemszerűen a jelen szerződés 
megkötését megelőző Közbeszerzési Eljárásban foglaltak szerint alkalmazandók, így 
különösen amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés időbeli hatálya alatt bármikor 
nem rendelkezik a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlata szerinti 
szakemberekkel, az súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről és a 
Megrendelőt feljogosítja a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására.

Felek a fentiek kapcsán rögzítik, hogy Vállalkozó vállalta, hogy a jelen szerződés 
teljesítésében részéről az alábbi szakemberek vesznek részt (azzal, hogy adott 
szakember legfeljebb két, alábbiak szerinti előírásnak való megfelelést is teljesíthet):

- 1 (egy) fő felsőfokú programozói vagy azzal egyenértékű végzettségű, 
minimum összesen 60 (hatvan) hónap programozói, adatbázis tervezői 
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, és

- 1 (egy) fő felsőfokú programozói vagy azzal egyenértékű végzettségű, 
minimum 36 (harminchat) hónap vállalati folyamatok kiszolgálására szánt 
szoftver tervezői gyakorlattal rendelkező szakember, továbbá

- 1 (egy) fő felsőfokú programozói vagy azzal egyenértékű végzettségű, 
; minimum 36 (harminchat) hónap felhasználói felület tervezői gyakorlattal

rendelkező programozó szakember.

A Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat szakemberekre
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vonatkozó részei a jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerülnek csatolásra.

5.33 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a 
Kbt. 139. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

5.34 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében - a jelen szerződés teljesítése, illetve 
teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 
Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és 
(6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó 
a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

5.35 A Vállalkozó köteles haladéktalanul - erre irányuló külön felhívás nélkül - írásban 
tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a 
jelen szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell - erre irányuló külön felhívás 
nélkül - a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve 
annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 
Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján 
megillető jogait korlátozás nélkül gyakorolni tudja. A jelen pont szerinti 
kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

5.36 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek 
minősül, továbbá Felek a jelen szerződéshez 6. számú mellékletként csatolják 
Vállalkozó jelen szerződés megkötését megelőzően tett átláthatósági nyilatkozatát. 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az e nyilatkozatban foglaltak változásáról - a 
változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül - köteles Megrendelőt 
írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú 
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal 
felmondani, vagy attól elállni, amennyiben Vállalkozó kikerül az átlátható 
szervezetek köréből.

6. A vállalkozási díj, a teljesítések igazolása, fizetési feltételek

6.1 Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó 90.0000.- Ft + ÁFA ! ember munkanap 
(azaz ember munkanaponként kilencvenezer forint + ÁFA) vállalkozási díjért végzi el 
a jelen szerződés szerinti feladatait. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, 
hogy ember munkanap alatt 1 (egy) fő szakértő 8 (nyolc) órai munkavégzését értik. A 
jelen szerződés szerinti legkisebb elszámolási egység az 1/8 (egy nyolcad) ember 
munkanap azaz 1 órás munkavégzés, mely megkezdett óránként számolható el.

Megrendelő a vállalkozási díjat eseti megrendelésenként, az adott eseti megrendelés 
maradéktalan és szerződésszerű teljesítése esetén fizeti meg a Vállalkozó részére.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez ténylegesen szükséges és Megrendelő által 
leigazolt időtartam (erőfori'ás-ráfordítás) alapján jogosult a számlája kiállítására. 
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó legfeljebb a hatályosuk eseti megrendelés szerinti 
erőforrás-ráfordítás elszámolására jogosult abban az esetben, ha az érdekkörébe 
tartozó okból a tényleges erőforrás-ráfordítása a hatályosuk eseti megrendelésben a 
Felek által megállapított mértéket meghaladja.
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6.2 A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj tartalmazza a 
Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, díját, így a 
fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a Megrendelő felé nincsen a 
jelen szerződés szerinti feladatok ellátásából eredően. A vállalkozási díj magában 
kell, hogy foglalja a jelen szerződésben meghatározott feladatok megvalósításához 
szükséges munka- és anyagdíjat, valamint a létrehozott produktumok (ideértve a 
forráskódok és dokumentációk) teljes körű átadását és ezen produktumok teljes körű 
szerzői vagyoni jogai kizárólagos átruházásának ellenértékét, továbbá mindazon díjat 
és költséget, amely a Vállalkozónál a szerződéses munka megvalósítása során, annak 
teljesítése érdekében, azzal összefüggésben a szerződés teljes időtartama alatt 
felmerül.

6.3 Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés 
hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó 
rendelkezéseit a szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás 
nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a szerződés bruttó értéke 
ennek megfelelően csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő a szerződés bruttó 
értéke nő.

6.4 Felek rögzítik, hogy az egyes feladatok készre jelentésekor azok átvételi tesztjeit 
haladéktalanul, az 5.28. pontban meghatározott eljárásrend szerint megkezdik és 
lefolytatják.

6.5 Sikeres átvételi teszt esetén az átvételi-tesztről készült tesztjegyzökönyv egyben 
teljesítésigazolásnak is minősül, amely alapján a Vállalkozó jogosult számlát 
kiállítani az adott eseti megrendelés vonatkozásában.

6.6 Sikertelen átvételi teszt esetén az átvételi tesztről készült jegyzőkönyvben a Felek 
rögzítik a sikertelenség okát, és a Megrendelő módosítási igényeit póthatáridő 
megjelölésével.

6.7 Megrendelő részéről a teljesítésigazolások kiállítására, azaz az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvek aláírására jogosult személy:

név: Zöldi-Kovács János
cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
e-mail: zoldi-kovács .j ano s@kemeny seprő .hu
telefon: +36-20-256-1821

A teljesítésigazolás kiadására jogosult fenti személy helyett csak az általa erre írásban 
meghatalmazott személy jogosult teljesítésigazolás kiadására. A teljesítésigazolás 
aláírására kijelölt személyben történő változásról a Megrendelő köteles 2 (kettő) 
munkanapon belül írásban értesíteni Vállalkozót, mely változás nem minősül a jelen 
szerződés módosításának.

6.8 Felek rögzítik, hogy a teljesítésigazolás kiállítása nem jelent joglemondást 
Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő a fenntartja a szerződésszegésből eredő 
igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről 
tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal a Vállalkozó részére.
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6.9 Az ellenszolgáltatás teljesítésére valamennyi számla vonatkozásában a Polgári 
Törvény könyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdése alapján, a számla 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül kerül sor banki átutalással. 
Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre az ellenszolgáltatás teljesítendő:

11704021-21447020-00000000

6.10 Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.11 Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani, amíg az nem 
felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen 
szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban 
megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően a Vállalkozó 
Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a 
Megrendelőt a jelen az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben 
részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján 
kezdődik.

6.12 Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy 
egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés 
visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező 
későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően Vállalkozó Megrendelővel 
szemben semmiféle igényt - különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb 
költség megtérítésére irányuló igényre - nem érvényesíthet.

6.13 Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére 
irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

6.14 Megrendelő előleget nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó 
részére.

6.15 Felek rögzítik, hogy közöttük bármilyen egyeztetés, átadás-átvétel, teszt csak 
dokumentált formában történhet, mely dokumentum a teljesítés igazolásának, így a 
számla kifizetésének alapja.

7. Szerződésszegés és következményei, kötbér és kártérítés

7.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 
során bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 
kötelezettségének teljesítését elmulasztja.

7.2 Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt ért. Vállalkozó 
szerződésszegésével összefüggésben okozott károkért. A Vállalkozó által jelen 
szerződés alapján nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére közvetlenül 
visszavezethető okból a Megrendelő által végzett közszolgáltatási tevékenység 
ellátásával összefüggésben, Megrendelőnél felmerülő károkat is köteles a Vállalkozó
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Megrendelő részére megtéríteni.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek 
adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a 
Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a Vállalkozó 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk 
megtérítéséért.

7.3 Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses 
kötelezettségei megszegése esetén.

teljesítési késedelembe esik,

a szerződés vagy bármely eseti megrendelés olyan okból, amelyért a 
Vállalkozó felelős, meghiúsul,

- a Vállalkozó nem a szerződésben vagy bármely eseti megrendelésben 
rögzítettek szerint, azaz hibásan teljesít.

7.4 Szerződő Felek jelen szerződést vagy az adott eseti megrendelést a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén azonnali hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól 
elállhatnak, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:

- Vállalkozó a jelen szerződésben vagy az adott eseti megrendelésben 
meghatározott valamely kötelezettségével késedelembe esik és azt a jelen 
szerződés vagy az adott eseti megrendelés szerint meghatározott póthatáridőre 
sem teljesíti;

Vállalkozó a jelen szerződésben vagy az adott eseti megrendelésben 
meghatározott valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és - amennyiben a hiba 
orvosolható azt a Megrendelő által a jelen szerződés vagy az adott eseti 
megrendelés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

valamely Fél a jelen szerződés vagy az adott eseti megrendelés alapján fennálló 
bármely egyéb kötelezettségét megszegi, és a másik Fél ésszerű megítélése 
alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy a másik Fél felhívására 
a szerződésszegést a jelen szerződés vagy az adott eseti megrendelésszerint 
meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza;

valamely Fél a másik Féllel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy 
ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen 
szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

valamely Fél megszegi a titoktartási kötelezettségét;

valamely Fél hibájából a teljesítés ellehetetlenül, 
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valamely Fél a szerződés vagy az adott eseti megrendelés teljesítéséhez 
szükséges az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget;

a Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó által meghatározott 
póthatáridő - minimálisan 15 (tizenöt) nap eredménytelenül telik el.

7.5 A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat 
érvényesítheti:

- késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés 
esetén hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér 
követelhető;

kártérítés érvényesítése;

r azonnali hatályú felmondás vagy elállás.

7.6 Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból melyért felelős, 
bármely teljesítési határidőt elmulaszt. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett 
minden naptári nap után 20.000,- Ft/nap, azaz naponta húszezer forint. A késedelmi 
kötbér maximális mértéke: 60 (hatvan) napi tételnek megfelelő összeg.

7.7 Feltéve, hogy a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, amennyiben a 
Vállalkozó nem teljesíti határidőben a jelen szerződés vagy az adott eseti megrendelés 
alapján fennálló valamely kötelezettségét, úgy Megrendelő ésszerű póthatáridő 
kitűzésével írásban felszólítja Vállalkozót a kötelezettség szerződésszerű teljesítésére; 
amennyiben Vállalkozó ennek a Megrendelő által a felszólításban megjelölt határidőn 
belül nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a Vállalkozó által nem teljesített 
kötelezettséget, munkát Vállalkozó költségére és kockázatára maga elvégezni, vagy 
azt mással elvégeztetni. Vállalkozó a Megrendelő jelen ponttal összefüggésben 
felmerült igazolt és ésszerű költségeit köteles megtéríteni a jelen szerződés előírásaira 
is figyelemmel. Megrendelő a költségek megtérítésén túl jogosult a Vállalkozóval 
szemben jelen szerződés és az adott eseti megrendelés alapján fennálló egyéb 
igényeit, jogait is érvényesíteni.

7.8 Amennyiben a Megrendelő 3 (három) alkalommal hibás teljesítési kötbért alkalmaz a 
jelen szerződés időbeli hatálya alatt, jogosulttá válik a szerződést azonnali hatállyal 
felmondani vagy attól elállni, amelyért Vállalkozó felelős, valamint a Vállalkozó 
szerződésszegésére alapított Megrendelő általi felmondás/elállás esetén (továbbiakban 
együtt: meghiúsulás) a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér alapja: a jelen szerződés teljes, 4.2. pont 
szerinti nettó ellenértéke; mértéke 20 %, azaz húsz százalék. Amennyiben a 
Vállalkozó az eseti megrendelés nem teljesítésével összefüggésben kimerítette a 
késedelmi kötbér 7.6 pont szerinti maximális értékét, Megrendelő úgyszintén jogosult 
a jelen pont szerinti jogkövetkezmények alkalmazására az adott eseti megrendelés 
vonatkozásában, mely esetben a meghiúsulási kötbér alapja az eseti megrendelés 
nettó ellenértéke (a hatályosult eseti megrendelésben rögzített erőforrás-ráfordítás 
alapján számítva); mértéke 20 %, azaz húsz százalék.

7.9 Ha a Vállalkozó az érdekkörébe tartozó okból nem szerződésszerűen teljesít, hibás 
teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás 
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teljesítéssel érintett egyedi megrendelés szerinti a hatályosult eseti megrendelésben 
rögzített erőforrás-ráfordítás alapján számított) nettó vállalkozási díj 10%-a, hibás 
teljesítésenként.

7.10 A kötbér esedékessé válik:

késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, vagy a póthatáridő lejár,

hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel 
kapcsolatos igényét Vállalkozónak bejelentette,

meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, 
azonnali hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette.

7.11 A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés 
kötelezettsége alól.

7.12 Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 60 (hatvan) napi tételt eléri vagy 
meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől vagy - választása szerint az 
adott eseti megrendeléstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Megrendelő 
az elállás/felmondás jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Megrendelő kötbér- és kárigényét nem 
érinti.

7.13 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a kötbérigény érvényesítésén túl követelheti a 
szerződés megszegéséből eredő, igazolt kárának megtérítését a Ptk. szabályai alapján.

7.14 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár 
együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 
alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint.

8. VíS maior

8.1 A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a 
késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése 
szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán 
kívül következik be, nem az érdekkörébe tartozóak. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, 
háború, vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis 
maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a 
bekövetkezett szerződésszegéssel.

8.2 Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Megrendelőt a 
vis maior fényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben Megrendelő egyéb 
irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses 
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden 
ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

8.3 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 (hatvan) napot, Megrendelőnek 
jogában áll számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül a szerződés nem 
teljesített részétől elállni oly módon, hogy a Vállalkozónak erről értesítést küld. Felek
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Qz esetben a Vállalkozó által már elvégzett munka mértékét alapul véve elszámolnak.

9. Titoktartás

9.1 Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása 
során tudomásukra jutó, a másik Fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 
partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, 
a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan 
más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére 
történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy 
járhat időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat 
kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel.

9.2 Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon 
harmadik személyekre is kiterjed, akiket a szerződés teljesítésbe bevon. Felek 
kötelesek felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási 
kötelezettségre, annak betartására, melynek megtörténtét a másik fél részére bármikor 
igazolni is kötelesek.

9.3 Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges 
adatnak minősülő adatot érint, úgy a Vállalkozó köteles az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és 
az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) vonatkozó 
rendelkezései szerint eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok 
védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a szükséges 
tájékoztatásokat elvégzi.

10. Együttműködés, értesítések

10.1 A teljesítés során a Felek kötelesek egymással együttműködni, kötelesek a szükséges 
egyeztetéseket lefolytatni. Megrendelő köteles minden olyan információt a 
Vállalkozó részére átadni, amely a szerződés teljesítéséhez szükséges. Megrendelő 
kijelenti, hogy a szerződés teljesítése során megfelelő szakképzettséggel rendelkező 
munkavállalókat, közreműködőket foglalkozat, akikkel képes a szakmai 
együttműködési kötelezettségének eleget tenni.

10.2 Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen elküldött írásbeli 
üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind e-mail esetében a küldő Felet 
terheli annak a bizonyítása, hogy a másik Fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet 
megküldése bizonyítható tértivevényes postai küldemény esetén feladóvevénnyel, 
hiba és megszakításmentes adást tartalmazó fax igazoló jelentéssel, e-mail esetén 
annak kézbesítését visszaigazoló automatikus üzenettel, vagy az e-mailre adott egyéb 
tartalmú, de az eredeti közlést is tartalmazó válasszal is. Felek ugyanakkor kötelezik 
magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos iratokat 
(bizalmas iratok) személyesen (az átvételt az átvevővel igazoltatva), illetve 
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.

10.3 Valamely Fél által a másik Félnek a jelen megállapodással összefüggésben küldött 
értesítések, eseti megrendelések vagy más kommunikáció céljára a következő címek
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és fax számok szolgálnak:

Megrendelő esetében:

Vállalkozó esetében:

cégnév: FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
postacím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
tel.: +36-20-256-1821
fax: —
c-mail: zoldi-kovacs.janos@kemenysepro.hu

cégnév: Online Office Kft.
postacím: 8623 Balatonföldvár, Köröshegyi út 10. földszint 1.
tel.: +36-30-335-8010
fax: +36 17850265

e-mail: eiler.attila@onoffice.hu

10.4 Kapcsolattartó személyek:

Megrendelő kapcsolattartója:

név: Zöldi-Kovács János
cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
e-mail: zoldi-kovacs.janos@kemenysepro.hu
telefon: +36-20-256-1821
fax:

Vállalkozó kapcsolattartója:

név: Eiler Attila
cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
tel.: +36-20-256-1821
e-mail: zoldi-kovacs.janos@kemenysepro.hu
fax: +36 17850265

A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 
2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni, mely változás nem minősül a jelen 
szerződés módosításának.

10.5 Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás 
kiváltására alkalmas információközlésnek az e-mail, a fax és a tértivevényes vagy 
személyesen, igazoltan átadott levél útján közölt adatok továbbítását fogadják el.

11. Á szerződés időtartama, módosítása, megszűnése

11.1 Felek a jelen szerződést 12 (tizenkettő) hónapos, határozott időtartamra kötik. 
Amennyiben a jelen szerződéshez rendelt keretösszeg korábban kimerül, a szerződés 
hatályát veszti. Jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba.
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11.2 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti 
esetekben módosíthatják. A szerződésmódosítást a Felek kötelesek írásba foglalni.

11.3 Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik.

11.4 Megrendelő a jelen szerződést bármikor felmondhatja rendes felmondással, 30 
(harminc) naptári napos felmondási idővel, köteles azonban a felmondás időpontjáig a 
Vállalkozó által elvégzett munka ellenértékét, valamint a felmondás folytán 
Vállalkozót ért kárt megtéríteni. Vállalkozó a jelen szerződést rendes felmondással 
nem jogosult felmondani.

11.5 Jelen vállalkozási keretszerződés megszűnik, illetőleg megszüntethető az alábbiak 
szerint:

a) a szerződés 11.1. pontjában meghatározott időpontban minden külön 
intézkedés nélkül megszűnik;

b) a szerződő Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott 
időpontban;

c) a szerződést a Megrendelő a 11.4. pontban foglaltak szerint felmondja;

d) a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott eseteken - ideértve különösen 
a 7.4. pontban foglaltakat - kívül a Ptk.-ban, a Kbt.-ben és a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített esetekben.

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

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 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; vagy

b) a Vállalkozó 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.

11.7 A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

11.8 A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést 
felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a jelen szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a jelen 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és 
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
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12. A szellemi tulajdonnal és a szerzői vagyoni jogokkal kapcsolatos rendelkezések

12.1 Felek rögzítik, hogy a szerződés alapján a Megrendelő tulajdonában álló rendszer 
továbbfejlesztése valósul meg, ezért Vállalkozó elismeri, hogy az informatikai 
rendszer tulajdonjoga nem változik, az továbbra is Megrendelő tulajdonában marad és 
Vállalkozó a vállalkozási díjra vonatkozó igényén túl semmilyen igénnyel nem léphet 
fel a Megrendelővel szemben.

12.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a sikeres átvételi teszttel a szerződés teljesítése 
során megvalósult informatikai fejlesztések a forráskóddal együtt és 
dokumentumok a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerülnek, amely magába 
foglalja a korlátlan módosítás jogát. A tulajdonjog átruházása kapcsán a Vállalkozó 
semmilyen - különösen szellemi tulajdont érintő - igénnyel nem élhet Megrendelővel 
szemben.

12.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
ellenértékek megfizetése ellenében Vállalkozó a jelen szerződés alapján általa 
fejlesztett elemekre és valamennyi egyéb, szerzői jogvédelem hatálya alá eső 
termékre (pl. dokumentumokra) vonatkozó összes átruházható szerzői vagyoni jogot 
átruházza a Megrendelőre. Az átruházott szerzői vagyoni jog a Megrendelőt 
kizárólagosan, időbeli és területi, valamint felhasználó-számbeli korlátozás nélkül 
illeti meg.

A fentiek értelmében szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján 
Vállalkozó által kifejlesztett szerzői jogi oltalom alatt álló szellemi alkotásolc bármely 
módon történő felhasználására időbeli és területi, valamint felhasználó szám 
tekintetében fennálló korlátozás nélkül - kizárólagosan Megrendelő jogosult. 
Szerződő Felek a fentiekre tekintettel rögzítik, hogy a Vállalkozót a jelen szerződés 
alapján Vállalkozó által létrehozott és a szerzői vagyoni jogok átruházásával érintett 
eredménytermékek felhasználása tárgyában semminemű jogosultság nem illeti meg. 
Megrendelő szavatolja azonban a Vállalkozó személyhez fűződő szerzői jogainak 
érvényesítését, illetőleg azok érvényesülésének biztosítását.

Megrendelő felhasználási joga kiterjed mind a közvetlen felhasználásra, mind a 
harmadik személyekkel kötendő felhasználási szerződések útján történő 
felhasználásra.

A közvetlen felhasználás keretében Megrendelő jogosult a szellemi alkotások saját 
külön belső használatára, valamint az ilyen Illesztések programkönyvtári 
elhelyezésére, továbbfejlesztésére, illetőleg átdolgozására, többszörözésére is. Az 
átdolgozás! jog alapján Megrendelő jogosult az eredeti műből új műve(ke)t 
létrehozni, és az(oka)t önállóan hasznosítani. Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, 
hogy n Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult bármely, az 
átruházott szerzői vagyoni joggal érintett eredménytermék átdolgozására, 
feldolgózására, egyéb módosítására, illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére 
harmadik személyekkel szerződést kössön.

A Megrendelő az eredménytermékeket jogosult korlátozás nélkül felhasználni, így 
különösen a továbbfejlesztések vagy más személy általi üzemeltetés tárgyában 
indított beszerzési eljárásai vagy közvetlen tárgyalásai során ezekbe az 
ajánlattevőknek (lehetséges vállalkozóknak) a szükséges mértékben betekintést
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engedhet, illetőleg az ajánlattevőnek átadhatja a továbbhasznosítás lehetőségével.

Vállalkozó a jelen pontban meghatározott szerzői vagyoni jogot kizárólagos hatállyal 
ruházza át Megrendelőre. Megrendelő jogosult e jogot harmadik személy részére 
időbeli és területi korlátozás nélkül és akár teljes egészében, akár részlegesen 
továbbadni, illetőleg értékesíteni.

Szerződő felek fentieken túlmenően kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szerződés 
tárgyát í képező szoftverhez kapcsolódó adatbázisban szereplő adatvagyon a 
Megrendelő tulajdona, illetőleg azzá válik.

12.4 Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szellemi alkotások 
önálló szellemi alkotásként kerülnek kifejlesztésre; azok fejlesztése során a szerzői 
jog által védett harmadik személy által létrehozott szerzői mű jogosulatlan 
felhasználására nem kerül sor.

Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa a jelen szerződés alapján Megrendelő részére 
átadandó összes eredménytermék - ideértve mind a Vállalkozó által fejlesztendő 
szoftvereket, mind az adatbázist, mind a hozzájuk kapcsolódó dokumentációt 
korlátozásmentes szerzői vagyoni jogának/felhasználási jogának kizárólagos 
jogosultja és harmadik személynek a Vállalkozó által elkészítendő 
eredménytermékeken nem áll fenn olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a 
Megrendelőre a jelen szerződéssel átruházott szerzői vagyoni jogot/felhasználási 
jogot, a Megrendelő szerződés szerinti felhasználását korlátozná, akadályozná vagy 
kizárná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése 
esetén Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

13. Jogviták rendezése

13.1 A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni. Felek kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos, vagy 
abból eredő minden vitájuk rendezését tárgyalás útján megkísérelni. Amennyiben ez 
15 (tizenöt) naptári napon belül nem vezetne eredményre. Felek a fenti vitáik 
rendezése során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerinti 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság(ok) előtt járnak el.

13.2 Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes 
érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok 
érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos 
érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

14. Vegyes rendelkezések

14.1 A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és 
amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen 
szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit.

14.2 Fplek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése 
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kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely 
kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a 
megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény 
gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően 
alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. 
Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy 
szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az 
adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen 
szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.

14.3 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés  a Kbt. szerinti esetleges 
korlátozásokkal nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik 
személy részére nem tagadható meg annak kiadása.

14.4 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott határidőbe vagy időtartamba 
a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére 
okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban vagy években 
megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot 
követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó 
napján. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt 
követő legközelebbi munkanapon jár le.

14.5 Semmis a jelen szerződés azon rendelkezése a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 
6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - amely kizárja vagy 
korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények 
alkalmazását.

14.6 Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a 
Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes 
ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső 
ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési 
eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen 
ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 
való hivatkozással nem tagadható meg.

14.7 Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul alihoz, hogy 
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse.

14.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 
kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Ptk., a Kbt., 
valamint a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai az irányadók.

14.9 Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, és 
képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselőik útján a jelen szerződést 
jogosultak aláírni.
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Szerződő Felek a jelen okiratban szövegezett vállalkozási keretszerződést annak elolvasása 
és együttes értelmezése után helybenhagyólag írják alá. Jelen szerződés 5 (öt) eredeti 
példányban készült, melyből 4 (négy) aláírt példány a Megrendelőt, 1 (egy) pedig a 
Vállalkozót illet.

Kelt Budapesten, 2020 április 16. napján.

Kéményseprőipari Kft 
Kovács Balázs Norbert

Megrendelő képviseletében 

ügyvezető 

az Online Office Kft.
Eiler Attila 

Vállalkozó képviseletében

ügyvezető
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1. számú melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS

KOTOR fejlesztés, változáskezelés
műszaki dokumentáció
Előzmények

A FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysepröipari Kft. szakmai munkájának, folyamatinak támogatásához 
jött létre a Kotor rendszer. Az alkalmazás folyamatosan változik, fejlődik egyrészt újabb folyamatok 
támogatásával, a funkciókészlet bővítésével, másrészt a változó környezethez igazítással 
(törvényváltozások, szervezeti változások, kapcsolódó rendszerek változásai).
A jelenlegi funkcionalitás a következő főbb területeket támogatja:

® A sápi munka irányítása
• A szakmai munka tervezése
• A számlázás alapadatainak előállítása
• Szakmai tervezés támogatása
• Teljesítmény  elszámolás
• Ügyfélszolgálati munka támogatása

Technológiai összefoglalás

A Kotor rendszer jelenleg 6 telephelyen fut, 230 folhasználót szolgál ki.
Technikailag a következő komponensekből áll:

« Adatbázis
• webalkalmazás
• reporting
® adatintegráció, adatkarbantartás

Az adatbázis Microsoft SQL Standard 2014 verzióra épül.
® A webalkalmazás Microsoft ITS alkalmazásként fut; a fejlesztés során c#, MVC, Entity 

framework technológiát használunk. Az Entity framework adatbázismodell leképzéshez 
egyedi T4 scriptet építettünk be a folyamatba a megfelelő nevezéktan biztosítása érdekében.

® A riporting területen egyes riportok Sql Server Reporting Services segítségével készülnek el; 
a többi pedig az SQL Server lehetőségeit használva excel táblázatok formájában készülnek 
el.
Terveink szerint a dinamikus riportokat a Microsoft PowerBI eszközével szeretnénk 
elkészíteni.

« Az adatintegráció, adatkarbantartás során elsősorban a Microsoft SQL Server Integration 
Services eszközrendszerét használjuk, de egyes kisebb karbantartásokat a sztenderd 
Microsoft SQL funkciók segítségével valósítottunk meg.

Eivégzendő feladatok

Az elvégzendő munkák pontos specifikációját jelenleg nem tudjuk biztosítani, mivel az ezt 
meghatározó információk még nem állnak rendelkezésünkre. Emiatt az együttműködés a 
következőképpen alakul:

• Az egyes feladatok ügyféloldali specifikációját elkészítjük. Ennek során a fejlesztő 
munkatársakkal konzultálunk is.
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• A specifikáció alapján a fejlesztő a szerződésben meghatározott 3 munkanapon belül 
meghatározza, hogy az adott munkát hány fejlesztői nap alatt tudja elvégezni (azaz feladat 
elvégzéséhez szükséges erőforrás-ráfordítás mennyiségét (ember munkanapban), továbbá az 
eseti megrendelés szerinti feladat általa vállalhatónak tartott határidejét).

® Abban az esetben, ha ez mindkét fél részére elfogadható, a Megrendelő ezt jóváhagyja; 
ekkor kezdődhet a fejlesztés. A Megrendelés menetével, elfogadásával kapcsolatos részletes 
rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.

« A fejlesztés elkészültekor a megfelelő tesztelés után a szerződés keretösszege terhére az 
előzetesen elfogadott fejlesztői napot elszámoljuk.

A fejlesztés a következő területeket biztos, hogy érinteni fogja:
• A FÖKÉTÜSZ ERP rendszerének folyamatban levő cseréje miatt

o A számlázási interface módosítása (átadási és visszajelzési procedúra is)
o törzsadat-szinkronizálási procedúrák módosítása (pl. partneradatok)
o riportolási, elszámolási procedúrák módosítása (a pénzügyi adatokat igénylő 

riportok esetében)
• A folyamatban levő szervezetfejlesztési folyamat következtében

o A munkatervezési algoritmus módosítása (a normaidők, korrekciós tényezők értéke, 
várhatóan struktúrája is változni fog)

o A felhasználói felület további optimalizálása várhatóan igény lesz
o az ügyfélszolgálati modul optimalizálása várhatóan igény lesz
o A vezetői információs rendszer struktúrája, tartalma változhat a folyamat 

eredményétől függően
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2. számú melléklet
MEGRENDELŐLAP (MINTA)

MEGRENDELÉS

Online Office Kft.

Székliely:8623
Balatonföldvár, Kőröshegyi út 
10. földszint 1.
Adószám: 14433128-2-14

FÖKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. 
Székhely: 1145 Budapest, 
Szugló u. 9-15.
Adószám: 12109584-2-42
Megrendelő

1. A megrendelés tárgya:

Eseti megrendelés „KOTOR alkalmazás fejlesztése, változáskezelése” tárgyban kötött 
Vállalkozási keretszerződés alapján

Feladat leírása:

2. A teljesítés elvárt határideje:

3. A teljesítés helye:

Budapest, 20 év hó napja

Kovács Balázs
Norbert 

ügyvezető 
FÖKÉTÜSZ Kft.

VISSZAIGAZOLÁS

1. Vállalt teljesítési határidő:

2. A feladat elvégzéséhez szükséges erőforrás-ráfordítás mennyiség: ember munkanap

(név)
(beosztás)
(cégnév)
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3. számú melléklet
Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott Eiler Attila (név, beosztás), az Online Office Kft. (cégnév) (székhely: 8623 
Balatonföldvár, Kőröshegyi út 10. földszint 1; cégjegyzékszám: 14-09-313212; adószám: 
14433128-2-14; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi 
felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság és a FÖKÉTÜSZ Kft. 
között a ....................  (dátum) napján kötött szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi
alvállalkozók kívánja bevonni, továbbá’

a) kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését 
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó lA

Az alvállalkozó megnevezése: CodingLab Kft.
Képviselőjének neve: Sáfrányos Tamás
Székhely: 2000 Szentendre, Deák Ferenc utca 26. 2. em. 5.
Cégjegyzékszám: 13-09-186956
Adószám: 23597970213
Telefon: +36 30 234 3752
Telefax: nincs
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötést 
követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó^

’ Az irányadó pont megszövegezése aláhúzandó vagy a nem irányadó pont törlendő a szövegből azzal, hogy a b) pont 
szerinti esetben az alvállalkozói nyilatkozatok is csatolandók a vállalkozói nyilatkozathoz.
2 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó 
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő 
bejelentésének napja!
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Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése; Online ERP Hungary Kft.
Képviselőjének neve: Virág Levente
Székliely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15. 5. em. 516.
Cégjegyzékszám: 01-09-342914
Adószám: 26752439242
Telefon: +36 70 3399 393
Telefax: nincs
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötést 
követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Budapest, 2020. április

Eiler Attila 
ügyvezető

a Társaság képviseletében cégszerű aláírás

4. számú melléklet
Adóhatósági meghatalmazás

(amennyiben alkalmazandó)

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó 
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat megrendelő részére történő 
bejelentésének napja!
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5. számú melléklet

a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat szakemberekre vonatkozó 
részei

Nyilatkozat a teijesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

Alulírott Sáfrányos Tamás, mint a CodingLab Kft, (2000 Szentendre, Deák Ferenc utca 26. 2.sm.6.) 
aiántetteve^éeiédvgésFa-ÍGgGsult-ké&vfeelQie/meohetalfflasQttia/ kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet képviselőle nyilatkozom, hogy a teljesítésbe az alábbiakban megnevezett szakembert 
kívánom bevonni: .

Szakember neve: Silling Péter

Szakember végzettsége, minősítése: Gazdaságinformatikus

Azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, 
hogy milyen szakemberként kívánja az 
ajánlattevő bevonni az adott szakembert a 
szerződés teljesítésébe (pl. M/2a)

M/2.b

Szakmai gyakorlat időtartama (hónapokban 
kifejezve)

36 hónap

Szakember neve: Silting Péter
Szakember végzettsége, minősítése: Gazdaságinformatikus
Azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, 
hogy milyen szakemberként kívánja az 
ajánlattevő bevonni az adott szakembert a 
szerződés teljesítésébe (pl. M/2a)

M/2. c ...........................

Szakmai gyakorlat időtartama (hónapokban 
kifejezve)

39 hónap

A fent megnevezett szakemberek szakmai tapasztalatának ismertetését a jelen nyilatkozat mellékletét 
képező szakmai önéletrajzok, valamint a végzettséget igazoló okiratok, igazolások (egyszerű 
másolatban) tartalmazzák.

Jelen nyilatkozatot a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysepröipari Kft, mint ajánlatkérő által indított *'KÖTÖR 
alkalmazás fejlesztésé, változáskezelése" tárgyban megindított közbeszerzési eljárás az ajánlat 
részeként teszem.

Szentendre, 2020,03.17.

CodingLab Kft.
/ , CODING {ö}í.AB

\ Coflinglab Kft
,, ' artószáni: 23SW970'Z’13

""" ‘ www.cofll»|!ab.hu
Sáfrányos Tamás

CodingLab Kft.
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i Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában

Alulírott Virág Levente,, mint a(z) Online ÉRP Hungary Kft. (1145 Budapest, Szugló utca 9-15. 5. em. 
. i _

516.) ajánlattevő -cégjegyzésre jogosult képviselőie/meghatalmazottia/kapacitásait rendelkezésre 

bocsátó szervezet képviselője^ nyilatkozom, hogy a teljesítésbe az alábbiakban megnevezett 

szakembert kívánom bevonni;

Szakember neve: Tóth Csaba

Szakember végzettsége, minősítése: Rendszerinformatikus

Azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, 
hogy milyen szakemberként kívánja az 
ajánlattevő bevonni az adott szakembert a 
szerződés teljesítésébe (pl. M/2a)'

M/2.a

Szakmai gyakorlat időtartama (hónapokban 
kifejezve)

140 hónap

A fent megnevezett szakember szakmai tapasztalatának ismertetését a jelen nyilatkozat mellékletét 
képező szakmai önéletrajzok, valamint a végzettséget igazoló okiratok, igazolások (egyszerű 
másolatban) tartalmazzák.

Jelen nyilatkozatot a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéménysepröipari Kft. mint ajánlatkérő által indított "KOTOR 
alkalmazás fejlesztése, változáskezelése" tárgyban megindított közbeszerzési eljárás az ajánlat 
részeként teszem.

Budapest, 2020.03.17.

Online ERP Hungary Kft.

Online ERP Hungary Kft.
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6. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Név: Online Office Kft.
Székliely: 8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi út 10. földszint 1.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14-09-313212
Adószám: 14433128-2-14
Képviseletében eljár: Eiler Attila ügyvezető

Alulírott Eiler Attila, mint az Online Office Kft. (nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére 
jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem.
(4 nyilatkozat L, II. és III részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá 
vonatkozó, azaz vagy az I, vagy a II, vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.
Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek, mert megfelelnek a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l.a) pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősülnek. (A megfelelő aláhúzandó!) 
az állam,
a költségvetési szerv,
a köztestület,
a helyi önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás,
az egyházi jogi személy,
az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy 
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
a nemzetközi szervezel
a külföldi állam, a
külföldi helyhatóság,
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság.
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II.
Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek

1. Az általam képviselt szervezet Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a II. 2. pontban nyilatkozom, és a

b) az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: az 
Európai Unió valamely tagállama:
Magyarország
egyéb: vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: , vagy 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: , 
vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye 
van:
(N megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megneveznil)

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a II. 3. pontban nyilatkozom és

ad) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek 
fennállnak, amelyről a II. 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 
természetes személy(ek) a tényleges tulaj donosa(i):

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és 
idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %-ban

1. Rácz Péter 1977. március 23. Nagy Magnolna 100%

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 

32



Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 
külföldi társaság;

vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó!)
Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyar országi székhelyű, úgy 
felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak

vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül.
(A megfelelő aláhúzandó!)

4, Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnak befolyássak 
szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%- 
os tulajdonnak befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Szervezet 
adó száma

Részesedés 
mértéke %-ban

Adóilletősége

4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%- 
os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulaj donosa(i):

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Tényleges 
tulajdonos

Születési hely 
és idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %- 

ban
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4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött 
külföldi társaságnak minősül / nem minősül.
(megfelelő rész aláhúzandó)

III.
Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Az általam képviselt szervezet (A megfelelő aláhúzandó!)
civil szervezet vagy
vízitársulat
átlátható szervezetnek minősül az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint, 
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az III. 1. a) pont szerinti vezető tisztségviselői az 
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

Ssz. Vezető 
tisztségviselő

Szervezet 
neve

Szervezet adó száma Részesedés mértéke 
%-ban

c) AIII. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a III. 2. pontban nyilatkozom.
eb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, amelyről a III. 3. pontban nyilatkozom.
cc) nem minősül(nek) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak.
a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
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szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében a ca), eb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a III. 4. pontban 
nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 
természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Tényleges 
tulajdonos

Születési hely 
és idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %- 

ban

3. Nyilatkozat a III. 1, b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. AIII. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Szervezet 
adó száma

Részesedés 
mértéke %-ban

Adóilletősége

3.2. A III. 1. b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
A b) pont szerinti szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi társaságnak (ha 
egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem kihúzni)'.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan 
gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 
25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet

Szervezet 
adó száma

Részesedés 
mértéke %-

Adóilletősége tényleges 
tula.jdonos(ok)

tényleges 
tulajdonos
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neve ban születési 
helye és 

ideje

A fenti táblázatban felsorolt szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi 
társaságnak (ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem 
kihúzni):

Kelt, 2020. április

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 
áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 
számított 8 napon belül megküldöm a  részére, vagy amennyiben az általam képviselt 
szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

" A .. •’

Eiler Attila 
cégszerű aláírás
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