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VÁLLALKOZÁSISZERZönÉS

mely létrejött egyrészről Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (székhely: 1088 Budapest Szabó
Ervin tér 1., képviseli dr. Fodor Péter főigazgató, mint megrendelő), a továbbiakban, mint
Megrendelő,
másrészről: e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 1149 Budapest Angol u.
34., képviseli Czoboly Miklós ügyvezető, mint vállalkozó), a továbbiakban, mint Vállalkozó,
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Felek megállapítják, hogy Megrendelő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytatott le az "Összehangolt
könyvtári szolgáltatásfejlesztés
és az olvasáskultúra
népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
által" elnevezésű TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR-2009-0007"
projekt keretében "A FSZEK
integrált könyvtári rendszerének korszerűsítése" tárgyban, amelynek nyertes ajánlattevője
Vállalkozó lett.
A Vállalkozó ajánlata ajelen szerződés mellékletét képezi.
A tárgyalásos eljárás lefolytatásának indoka az volt, hogy Megrendelő 1999-es bevezetése óta
Vállalkozó, illetve annak jogelődje rendszerét használja, mely a rendszer támogatását és
fejlesztését folyamatosan végzi és Vállalkozót arra nézve szerzői jogi védelem illeti meg,
mely alapján a rendszer továbbfejlesztésére kizárólagos joga van.
1./ Megrendelő megrendelése alapján Vállalkozó elvállalja, a jelen szerződésben rögzített
feltételek szerint, az alábbi feladatok elvégzését: Megrendelő integrált könyvtári rendszerének
korszerűsítése, ezen belül az online szolgáltatások integrálása egy közös felületre, digitális
archívum, adatbázis-bővítés, statisztika, katalógus modernizálása, a jelen szerződés 1. sz.
mellékletét képező ajánlat, és a 3. sz. melléklet Ajánlattételi felhívás műszaki leírása alapján
egyeztetett specifikáció szerint.
2./ Felek megállapodnak abban, hogy az egyes feladatokat Vállalkozó a j elen szerződés 2. sz.
melléklete szerinti ütemezés szerint fogja lebonyolítani.
3./ Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok elvégzésére 2011. április 30. napjáig
köteles. Előteljesítésre a Megrendelővel előre egyeztetett esetben és módon van lehetőség.
Vállalkozó köteles a Megrendelő által megrendelt szoftverfejlesztést
felhasználói és
rendszergazdai dokumentációval együtt, a Megrendelő telephelyén működtetett szervergépre
telepítve működőképes állapotban teljesíteni.
4./ Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az üzembe helyezés napjától számított 3 év teljes
körű garanciát
nyújt a szállított
szoftvermodulokra
a műszaki
specifikációban
meghatározottak szerint.
5./ Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre 5 éves fenntartást
biztosít.
6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítéséért Vállalkozót 32.420.000 Ft + 8.105.000 Ft ÁFA, azaz harmincketfőmillió-
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négyszázhúszezer forint + nyolcmillió-százötezer forint ÁFA vállalkozási
vállalkozási díj Vállalkozó valamennyi költségét magába foglalja.

díj illeti meg. A

A Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés finanszírozása
forrásból, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg
A Megrendelő
jogosult.

előleget nem fizet. A nyertes Vállalkozó

Európai Uniós

3 db részszámla

benyújtására

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítését követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában, a 2. számú
mellékletben meghatározott feladatok elvégzését igazoló teljesítési jegyzőkönyv alapján az
alábbi fizetési ütemezés szerint jogosult számlát benyújtani:
- 2010. szeptember 30. a vállalási ár 25 %-a, azaz 8.105.000 Ft+ÁFA,
- 2010. december 30. a vállalási ár 25 %-a, azaz 8.105.000 Ft+ÁFA,
- 2011. április 30. a vállalási ár 50 %-a. azaz 16.210.000 Ft+ÁFA.
Megrendelő a vállalkozási
egyenlíti ki.

díjat teljesítést

követő 30 (harminc)

napon belül átutalással

A Megrendelő tájékoztatja
Vállalkozót, hogy szerződés tárgyát képező munka a
közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozik, ezért vonatkoznak rá az Adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.§-ban foglalt rendelkezései.
Valamennyi számla Megrendelő általi kifizetésnek
módon igazolja, hogy nincs köztartozása.

feltétele, hogy a Vállalkozó

az előírt

7./ Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben vállalt feladatok ellátásához a szükséges
szakértelemmel rendelkezik, kijelenti, hogy az Ajánlattételi felhívás szerinti kötelező,
illetőleg az Ajánlata szerinti képesítéssel rendelkező szakemberekkel a jelen szerződés hatálya
alatt mindvégig rendelkezni fog. Vállalkozó teljes és objektív felelősséget vállal a jelen
pontban rögzítettek meg nem valósulása okán a Megrendelőt ért valamennyi kár, és egyéb
keletkezett kifizetési kötelezettségért, Megrendelő teljes kármentesítéséért.
8./ Vállalkozó kijelenti, hogy a legjobb szakmai tudása szerint, a vonatkozó jogszabályok,
előírások maradéktalan betartása mellett jár el. Vállalkozó közreműködőt akkor vehet
igénybe, amennyiben a közreműködők (alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek) az
Ajánlattételi felhívás által megkívánt módon az Ajánlatban rögzítve lettek.
9./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben Vállalkozó által vállalt feladatok
késedelmes teljesítése, avagy a Vállalkozónak felróható okból a jelen szerződés egyes
részeinek, vagy egészének meghiúsulása esetén Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, az
alábbiak szerint:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke megegyezik
mellékletét képező - támogatási szerződésben előírt kötbérrel.

a - jelen

szerződés

4. sz.

Késedelmes teljesítésnek tekintendő, ha a Vállalkozó késedelmes tevékenységéből adódóan a
késedelem a szerződés tárgyát képező projekt megvalósulásának egészére kihatással van, és e
miatt az nem valósul meg határidőre, vagy a támogatási szerződésben foglalt keretek között,
vagy a Megrendelőnek ezzel összefüggésben kára származik.
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Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben neki felróható okból kerül sor
a Közreműködő Szervezet szerződéstől való elállására és emiatt Megrendelő az addig igénybe
vett támogatás és annak Támogatási Szerződés szerinti kamatai visszafizetésére köteles. A
meghiúsulási kötbér mértéke megegyezik a Megrendelő által visszafizetendő összeggel.
10./ Vállalkozó tudomásul veszi, hogy bármely, a tudomására jutott adat, információ,
dokumentum Megrendelő üzleti titkát képezi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
ezeket bizalmasan kezeli, más tudomására nem hozza, vagy bármely más módon harmadik
személy részére nem teszi hozzáférhetővé.
11./ Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni.
A felek az együttműködést kapcsolattartókon

keresztül valósítják meg.

Kapcsolattartó Megrendelő részéről:
Név: Béniné Virág Mária
Cím: 1088 Budapest Szabó Ervin tér 1.
Telefon: +36-13280233
Fax:
+36-14115002
E-mail: beni@fszek.hu
V állalkozó részéről:
Név: Czoboly Miklós
Cím: 1149 Budapest Angol u. 34.
Telefon: +36-14671177
Fax: +3614671167
E-mail: czoboly.miklos@e-corvina.hu
12./ Jelen szerződés módosítására vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló, többszörösen
módosított 2003. évi CXXIX. törvény 303. §.-a és 307. §.-a az irányadó.
13./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat elsősorban békés úton
kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy szerződő felek kikötik a
Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
14./ Jelen vállalkozási szerződés ben nem szabályozott
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadó ak.

kérdésekben

a Ptk., valamint

Jelen vállalkozási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
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Budapest, 2010. május 3.

e-corv~fll;b

Kft.

Vállalkozó

e-Corvina
~

A szerződés elválaszthatatlan

melIékletét képezik:

1. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Szakmai ajánlat
2. Ütemezés
3. Ajánlattételi felhívás műszaki leírás
4. Támogatási szerződés

Informatikai SzolgAltatl>Klt.
1149 Budapest, Angol u. 34.
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Számlasám: 14100127-68420749-01000009

