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me ly 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.
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 "Elektronikus fizetési meghagyás integrálása a FSZEK integrált könyvtári és
ügykövető rendszereibe" tárgyban, amelynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.
A Vállalkozó ajánlata ajelen szerződés mellékletét képezi.
A tárgyalásos eljárás lefolytatásának indoka az volt, hogy Megrendelő 2003-as bevezetése óta
Vállalkozó 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 1 db "Elektronikus fizetési
meghagyás integrálása a FSZEK integrált könyvtári és ügykövető rendszereibe" a jelen
szerződés 1. sz. mellékletét képező részletes leírás alapján.
2./ Felek megállapodnak abban, hogy az egyes feladatokat Vállalkozó ajelen szerződés 2. sz.
melléklete szerinti ütemezés szerint fogja lebonyolítani.
3./ Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatok elvégzésére 2010. szeptember 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 által bérelt dedikált szervergépre
telepítve működőképes állapotban teljesíteni.
4./ Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az üzembe helyezés napjától számított 3 év
teljeskörű garanciát nyújt a szállított szoftvermodulokra
a műszaki specifikációban
meghatározottak szerint.
5./ Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés keretében megvalósított fejlesztésekre 5 éves
fenntartást biztosít.
6./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítéséért Vállalkozót 1.344.000 Ft + ÁFA, azaz Egymillió-háromszáznegyvennégy
ezer
forint + ÁFA vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díj Vállalkozó valamennyi költségét
magába foglalja.
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Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítését követően, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás birtokában jogosult számlát
benyújtani.
Megrendelő a vállalkozási
egyenlíti ki.

díjat teljesítést

követő 30 (harminc)

napon belül átutalással

A Megrendelő tájékoztatja V állalkozót, 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./ Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben Vállalkozó által vállalt feladatok
késedelmes teljesítése, avagy a Vállalkozónak felróható okból ajelen szerződés meghiúsulása
esetén Vállalkozó kötbér fizetésére köteles a törvényben meghatározottak szerint. Vállalkozó
a szerződéstől való egyoldalú elállása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek
mértéke a teljes szerződéses összeg 10 %-a. Vállalkozó a befejezési határidő túllépése esetén
késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke minden egyes késedelmes nap után a
szerződés összegének 0,5 %-a.
9./ 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.
10./ Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni.
A felek az együttműködést kapcsolattartókon keresztül valósítják meg.
A kapcsolattartó

Megrendelő részéről:
Név: Béniné Virág Mária
Cím: 1088 Budapest Szabó Ervin tér 1.
Telefon:
+36 1 3280233
Fax: +36 1 411 5002
E-mail: beni@fszek.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Czoboly Miklós
Cím: 1149 Budapest Angol utca 34.
Telefon:
+36 1 467 1177
Fax: +36 1 467 1167
E-mail: czoboly.miklos@e-corvina.hu
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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 szerződésben nem szabályozott
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

kérdésekben

a Ptk., valamint

Jelen vállalkozási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Budapest, 2010. szeptember 13.
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e-Corvína Kft.
Vállalkozó

e-Corvina
Informatikai
Szolgáltató Kft.
1149 Budapest. Angol u. 34.
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Cg.OHI9.718803
Számlas:zám:

A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik:
1. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő Szakmai ajánlata
2. Ajánlattételi felhívás műszaki leírás
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1. sz. melléklet

Szakmai ajánlat
Felszólító levelek generálása
•
•
•

•

A Corvina legenerálja az értesítő levelek adatait. Ha az adott értesítőnek már van
előzménye az iktató rendszerben, akkor annak iktatószámát is kikeresi.
A felhasználó ezt a listát szerkesztheti, és kizárhatja azokat az értesítőket, melyeket
nem szeretne elküldeni.
A "Felszólító levelek iktatása" funkcióval a program sorra feldolgozza az értesítőket:
o minden értesítőnek ragszámot ad
o minden értesítőt iktat. Ha az értesítőnek már volt előzménye, akkor annak
iktató számára előzményezi. Iktatáskor a ragszámot is átadja az adActának.
o a megkapott iktató számot megjegyzi a Corvina adatbázisában. A későbbi
értesítőket, ill. a fizetési felszólítást majd erre az iktatószámra fogja
előzményezni.
o elkészíti az értesítőlevél tartalmát:
• ráírj a a címzettet,
• a rag számból generált vonalkódot,
• a kölcsönzési adatokat,
• a levél szövegét,
• az iktató számot,
• a borítékoló-gépnek szükséges jeleket.
A "Felszólító levelek nyomtatása" funkció val a felhasználó elindíthatja a nyomtatást.
Ezzel párhuzamosan elkészíti a WinP A bemeneti állományát.

Fizetési meghagyás iránti kérelmek generálása
•
•
•

•

A Corvina legenerálja a fizetési meghagyás ok adatait. Ha az adott példányról már volt
elküldve értesítő, akkor annak iktató számát is kikeresi.
A felhasználó ezt a listát szerkesztheti, és kiválogathatja, hogy mely kérelmeket nem
akar feldolgozni.
Az "FMH kérelmek készítése" funkcióval a program:
o minden kérelemhez elkészíti az FMH rendszernek megfelelő XML állományt,
o bekéri az állományok aláírásához szükséges kártyát és PIN kódot, majd aláírja
őket.
A felhasználó az elkészített és aláírt XML-eket zip fájlokba tömöríti, majd feltölti az
FMH rendszerbe. (maximum 200 db, illetve 10 MB lehet egy ilyen zip fájlban).
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Részletes erőforrásterv
Munkanap

Nettó díj
(HUF)

adActa web service fejlesztése a Corvina rendszerből történő
hívásokhoz:
· iktatás főszárnra és előzményezéssel
· expediálás rag számmal

1

96000

Corvina fejlesztés: ragszámok kezelése

1

96000

Corvina fejlesztés: iktató web service hívása, iktató szám tárolása,
előzmény iktatószám kezelése

1

96000

Corvina fejlesztés:
· vonalkód generálása, elhelyezése
· borítékoló vezérjelek generálása, elhelyezése

2

192000

Corvina fejlesztés:
· nyomtatás
· PostAktív input állomány generálása

1

96000

Corvina fejlesztés: FMH XML generálása, iktatás a

2

192000

Corvina fejlesztés: FMH XML elektronikus aláírása

3

288000

Tesztelés, dokumentáció

2

192000

Telepítés, oktatás

1

96000

14

1344000

Feladat

Munkadíjak összesen:
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2. sz. melléklet

Műszaki leírás
A Corvina integrált könyvtári rendszer a könyvtár használati szabályzatában meghatározott
határidők szerint kezeli a kölcsönzési tranzakció kat. A késedelmes olvasók számára felszólító
leveleket generál, s ha az olvasó erre sem reagál, a kintlévőségekért a könyvtár fizetési
meghagyási eljárást kezdeményez. 2010 júliusától a fizetési meghagyás okat a Magyar
Országos Közjegyzői Kamara (MO KK) fizetési meghagyásos eljárást támogató rendszeréhez
(FMH) elektronikus úton kell továbbítani - 2009. évi L. törvény (Fmhtv.) szerint. A
számítógépes rendszerünkből már eddig is automatizált módon folyt a levelezés, ezért az
elektronikus fizetési meghagyásokat is automatizáltan szeretnénk kezelni.
Jelen ajánlattételi felhívás célja, hogy az FMH rendszerébe a Corvinából közvetlenül
juttassuk el az adatokat. Megoldandó továbbá, a Corvinában keletkezett felszólító
levelek iktatása, mellyel a fizetési meghagyásra érett olvasói adatok előzményezése is
megtör.ténik.

Felszólító levelek kezelésének bővítése
A Corvina legenerálja az értesítő levelek adatait. A felhasználó ezt a listát szerkesztheti, és
kizárhatja azokat az értesítőket, melyeket nem szeretne elküldeni.
A "Felszólító levelek iktatása" funkcióval a program sorra feldolgozza az értesítőket:
• minden értesítőnek ragszámot ad,
• minden értesítőt iktat,
• elkészíti az értesítőlevél tartalmát:
o ráírja a címzettet,
o a rag számból generált vonalkódot,
o a kölcsönzési adatokat,
o a levél szövegét,
o az iktató számot,
o a borítékoló-gépnek szükséges jeleket.
• A "Felszólító levelek nyomtatása" funkcióval a felhasználó elindíthatja a nyomtatást.
Ezzel párhuzamosan elkészíti a postázó szoftver (WinPa) bemeneti állományát.
• Iktatáskor a ragszám és az iktató szám az olvasói adatlapon tárolásra kerül, így a
felszólító levél bármikor újra kinyomtatható.
Ha az olvasó a felszólító levélre visszahozza a dokumentumokat, és rendezi tartozását, az
olvasói adatlapról a felszólító levél iktatószáma is átkerül a rendezett tartozásokhoz.
Ha az olvasó nem rendezi felszólítás után tartozásait, úgy a könyvtár az olvasó ellen fizetési
meghagyást kezdeményez, a késedelemből "ügyirat" keletkezik, amely iratot minősített
elektronikus aláírással kell ellátni, majd a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK)
fizetési meghagyásos eljárást támogató rendszeréhez (FMH) elektronikus úton kell felküldeni.
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Fizetési meghagyás iránti kérelmek generálása
A Corvina legenerálja a fizetési meghagyások adatait. Ha az adott példányról
elküldve értesítő, akkor annak iktató számát is kikeresi.
A felhasználó ezt a listát szerkesztheti, és kiválogathatja,
feldolgozni.

már volt

hogy mely kéreimeket nem akar

Az "FMH kérelmek készítése" funkcióval a program:
• minden kérelemhez elkészíti az FMH rendszernek megfelelő XML állományt,
• bekéri az állományok aláírásához szükséges kártyát és PIN kódot, majd aláírja őket.
• A felhasználó az elkészített és aláírt XML-eket zip fájlokba tömöríti, majd feltölti az
FMH rendszerbe. (maximum 200 db, illetve 10MB lehet egy ilyen zip fájlban).
Ha a hitelesített, időpecséttel ellátott XML állományok nem felelnek meg a MOKK oldalán, az állományok sérültek vagy hiányosak, - a fizetési meghagyásokat a rendszer visszautasítja,
és az eljárás indításához szükséges adatok újra generálását biztosítani kell.
A fizetési meghagyáshoz
szükséges adatcsere-formátumok
Közjegyzői Kamara (MOKK) weblapján elérhetőek:
http://mokk.hu/index.php?menuid=88
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