
VALLALKOZASI SZERZ6Df s

Szerz6d6s szima: SZR 536-2013-01

amely ldtrejdtt egyr6szr6l:

Observans K6pz6si Szolgdltat6 Kft.
szdkhelye:2013 Pom6z, Titrdk. u. 29.

ad6sz6ma: 140071 l0-2-13
tiitz ssz6m: 14007110

c6gjegyz6ksz6m: 13 -09 -l'l 423 6
szrimlasziima: K&H 10403112-00018233-00000001

kdpviseli: Bertalan TadCs
mint Megrendel6

e tov6bbiakban, mint Megrendel6, mdsr6szr6l:

R&R Software Fejlesztd 6s Tan6csadd Z6rtkdriien Miikitd6 Rdszv6nytdrsasig
(R&R Software Zrt.)

Szdl6elye: 1038 Budapest, Rriby M6tyds u. 7.
Kdpvis€li: Rozenberszki Zsolt
cegjegyzdkszdm: 01-10-044255

ad6sz6m: I 1504890-2-41
szimlaszrima: K&H Bank 10404065-40612454-00000000

mint V6llalkoz6,

ir tovdbbiakbaq mint Villalkozd kdzitd (a tov6bbiakbai egyiitt: szerz6d6 Felek) alulirott
napon 6s helyen az alAbbi feltdtelekkel.
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I. EL6ZMfNY

A. szerzbdtt Felek el6zmdnykdnt rttgzitik, hogy a V6llalkoz6 a Megrendel6 riltal inditott a
,, Muhilitnkcioruilis .feladatszerkesztii eg)edi szoftver;fejlesztise az Observans Kft. rdszdre
d TAMOP-3. 1.2- l 2/2-20 1 2-0020 szdm,, Digiftlis taneszk(t4bjlesztas a magya/ nyeh, ds
irodalom dnek zene, yizudlis newlis, testnewlAs-sport, idegen nyetv ts ttigitdlis
l,ampetencla mi 'eltsdgte ileteh" pAlydzat keretdben" targyir, hirdetmdny nekiili
tiiJgyalasos kijzbeszerz6si eljfues nyertese.

A jelen Szerz6d6s elvdlaszthatatlan rdszdt kdpezi a Megrendel6 k6zbeszerzdsi elj6rdsrit
megindit6 lelhiv6sa (1. sz. melldklet) 6s kdzbeszez€si dokumentrici6ja (2. sz. mell€klet),
az eUtu6s soran adott kiegdszit6 tajdkodauls(ok) (3. sz. mell6klet), a tdryyalrson
elhangzottsk (4. sz. mell6klet), tov6bb6 a V6llalkoz6 6ltal adott aj6r[at (5. sz. mell6klet),
amely dokumentumokban foglaltak a szerzhd| Feleket k6tik, mdg ha fizikailag azok
nincsenek is ajelen szez6ddshez csatolva.



3. A jelen Szerz6d6s a fentiek, tov6bb6 a Polgriri Tiir"r6nykiinyvr6l sz6l6 1959. 6vi lV.
t6rvdny (Ptk.) ds a kdzbeszezdsekritl sz6l6 2011. 6vi CVIL tdrvdny (Kbt.) alapjan jdn
l6tre.
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N. A SZERZODES TARGYA

A Megrerrdel6 v6llalkoz6sba adja, a Vrillalkoz6 pedig v6llalkozrisba veszi a tirgyi
kdzbeszerrdsi elj6r6sban (kiildndsen a kiizbeszerzdsi dokumentiici6 miiszaki tartalm6ban)
meghaterczott tartalommal ds beszerzdsi cdllal tisszhangban dll6 egyedi szoftver
fejlesztdsdrt ds 1esz611it6set, kiildnds figyeiemmel a jelen meg6llapod6s IILI. pontjriban
meghatitozott tevdkenysdgekre 6s teljesitdsi hatdrid6kre.

Szerz6d6 llelek megrillapodnak abban, hogy a V6llalkoz6 a jelen szez6dds aliir6s6val
egyidejiiletg vdgleges ds visszavonlatatlan nyiiatkozat6t adja ar61, hogy az Altala ajelen
szez6dds ]U.1. pontjdban meghaterozottalra figyelemmel kifejleszett egyedi szoffveren
fenndll6 szerz6i joga felhaszndftisi rdszjogosultsdgdt korlatozasmentesen - minden
tov.lbbi ellendrtdk megfizetdsdt6l fliggetleniil, a (vdgs6) felhasznAldk sziim6m rekintet.
toviibbli ejgydb feltdtel el6ir6sa ndlkiil - ritengedi a Megrendel6nek. amely sordn a
Megrendel<i az egyedi szoftvert szabadon felhaszn6lhatja, m6dosithat;a, t6bbszdriizheti,
tovebbe a lesz6llitott egyedi szoftveren teriileti korlAtoz6s ndlki.ili, kizrir6lagos 6s
harmadik szemdiynek dtadhat6 felhaszn6l.isi jogot szerez.

A szerz6dfl Felek kifejezetten meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a Vrillalkoz6 6ltal
(esetlegesen) hasznalt altalenos szez6ddsi felt€tel (a rovebbiakban ASZF) a lelen
megallapodrst6l eltdr6 el6irest tartalmaz, rigy kifejezetten nem alkalmazand6k. A
V5llalkoz6 ez ut6bbiakdfi jogszavatoss6ggal tafiozik. Ez ut6bbi jelen szerz6ddses
meg6llapod6s olyan ldnyeges megdllapodris, amely ndlkiil a Megrendel6 a jelen
szerz6d6st nem kdtnd meg.

A Vdllalkc,z6 kelldkszavatoss6ggal tafiozik az.drt, hogy a jelen szerz6dds trirgy6t kdpez6
egyedi szo.ftver a beszerzdsi cdljdnak megfelel. azzal <lsszhangban alkalmazhati.

A Vdllalkc,z6 kijelenti, hogy a Megrendel6nek a jelen szez6dds trirgyrit kdpez6 egyedi
szoftverel kapcsolatos elvfu6sait, igdnyeit, kijvetelmdnyeit ismeri.

III. A TELJESiTt,SI HATARID6

L. A V6llalkozd kiiteles a tfugyi egyedi szoffver fejlesztdse sorAn az al6bbiakban
meghatiiror.ott tevdkenysdgek lentebb megadott (hiba, hidny-6s kijtb& mentes)
hat6rnapokig tijrtdn6 kifejtdsdre:

L iitern
a.
b.

d.

A specifikdci6 egyeaetdse, v€glegesitdse:2013. €v augusztus l5-ig:
Szoliver tervdokument6ci6jrinak elkdszitdset 2013. 6v szeptember l-ig;
FelhasznAl6i feliiletek grafikai alaptervei: 2013. dv szeptember 15-ig;
Munlercsoport/szerkeszt6i tdmogat si funkci6k kifejlesztdse: 2013. 6v szeptember 15-
ls .

Il.Lilers
Miiszaki modul alapfunkci6inak kialakitdsa: 2013. dv szeptember 30-isl
feladatszerkeszr6 modul kil 'ej lesztdse: 201L dr olr6ber l0-ig.
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IIL iitem
g. Tante|v/tanmenet 6s 6raterv kdszit6 modul: 2014. februrir 2g_ig.

IV. iitem
h. Feiadat-vdgrehajt6, gyakorl6 6s drtdkeldsi modul kifejlesztdse: 2014. riprilis 30_ig

(vdgs6 teljesit6si hat6rnap).

2. A Vdllalko:u6 jogosult ajelen szerz6d6s III.1. pontjdban meghattuozott rdsz, illetve vdgs6
teljesitdsi hatdrnapok el6tt is teljesiteni. azaz a Me$endel6 el6teljesitdst elfogad.
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IV. A VALLALKOZoI DiJ

A szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a Vrillalkoz6 a jelen szez6dds targydt
kdpez6 egyedi szoftver feilesads66d, a jelen szerz6d6s III.I. pontj,ban megnauxozoft
tevdkenysd!,ek kifejtdsddrt, tov6bb6 a ttugyi szoftver Megiendil6 rdszdre rdrt6n6
leszrillilasddrt nett6 24.500.000.- Ft + (a mindenkor hatdtyos mdrtdkii) AFA tisszegii _
dtaldnyiiras - rr'allalkoz6i dijra jogosult az alibbiakban meghafirozottaknak megfelel6en
(Nyertes aj cinlat fiiggttinyd ben).

Szerz6d6 Felek megdllapodnak abban, hogy a Vrillalkoz6 a III.I pont szednti iitemek
szerz6dessz3.i teljesitdseit kdvet6en va arkoz6 terjesitdsi igazolisrinak kiad6s6t
kdvet6en, arnely nem lehet a teljesitdsr kdvet6 5. napndl kds6bbi nu! , h,iro- ."r, .. 

"gyvdgszdmla ldbocsAt.istua jogosult 30 napos fi zetdsi hatririd6vel.
VAllalkoz6 rdszdre az ellenszolg6ltat6s banti dtutaldssal keriil teljesjtdsre. A kifizetds
pdnzneme a forinl.

A szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a V6llalkoz6 a vdllalkoz6i dijon feliil - rekintettel annak
6tal6nyAras jellegdre - egydb k6lts6ger semmilyen jogcimen sem 6rvdnyesithet
Megrendel6vel szemben.

A Megrendtl<i kijelenti, hogy a szerz6d6s tfugyat k6pez6 beszerzds pdnziigyi fedezete a
rendelkezdstlre riil.

A Megrendr:16 felhivja a V6llalkoz6 figyelmdt a Kbt. 125. S (4) bekezddsere, amely
alapjrn,,a nyertes ajanlattev6 nem fizet, illetve szrimol el a szerz6d6s teljesitdsdvel
dsszefiiggdsben olyan kiiltsdgeket, melyek az 56. $ (l) bekezdds k) pontja szerinti
feltdtelekrck nem megfelel6 Lirsasag tekintetdben meriilnek fel, ds meiyek a nyenes
ajdnlattev6 ad6kdteles jiivedelmdnek csdkkeltdsdre alkalmasak, tov6bb; a szezodds
teljesitdsdnel< teijes id6tadama alau tulajdonosi szerkezetdt az aiinlatk6t6 sz^maru
megisme.hei:6vd teszi 6s az (5) bekezdes szerinri iigylcrekdJ az a:lnlalkeijt
halad6ktalanul 6rtesiti".

A Megrendel6 felhivja a V6llalkoz6 figyelmdt az ad6zas rendjdr6l szol6 2003. 6vi XCIL
t6rv6ny 36/A. S-ara, tov6bbd a 200'l -2013 programoz6si id6szakban az Eur6pai
Regiondlis Irejlesztdsi Alapb6l, az Eur6pai Szocirilis Alapb6l ds a Kohdzi6s Alapb6l
szarmaz6 tiirnogatAsok fe1haszn6l6s6nak rendjdnil sz6ld 4/2011. (I. 29.) Korm. rendelet.e.
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li. A szerz6dti Felek a jelen szez6ddst biaositd in. melldkkijtelezettsdseket ktjtnek ki az
aldbbiak szerinr:

a. Kdsedtimi kdtb6r: a kdsedelernmel drintett napokra - kiil6nds figyelemmel a jelen
megrillapodds lll.1. pontjdban meghatiirozott egyes (hiba, hiriny __es kiitbdnnentes)
r6szte! esit6si hat6mapokra - vonatkoz6an a nefi6 ajenlai At lyo_al naptriri nap.

b. Meghirisuldsi kdtb6r: a 20. kdsedelmes napon napoka - kiiliinds figyelemmel ajelen
megrillapod6s III.I. pontjdban meghatiirozotr egyes (hiba, hiriny _es kOtbdnnentes)
rdszteljesitdsi hatrimapokra - a Megrendel6 meghiisulasi kdtbdfi drvdnyesithet a
nyertes aj.inlattev6vel szemben a szerz6ddst6l val6 el6ll6s jogrinak gyakorlisa mellett.
A meghirisuldsi kdtbdr mdrt6ke a megkdtend6 vrillalkozrisi szerz<iddsben
meghaliirozott nettd ellenszolgiiltatds 20%-a.

c. Hibas _ bljesitdsi k6rb6r, amely kiildniis ligyelemmel a jelen megdllapodAs III.1.
pontj6ban meghatdrozoft egyes (hiba, hiriny +s kdtbdrmentes) rdsaeljesitdsi
hatamapokra mdrt6ke a - hiba kijavitrisrinak napjriig a nett6 ajallllati at lyo_al
napt6ri nap.

Szerz6d6 Felek rdgzitik. hogy a Megrendel6 kdteles a Villlalkoz6 (rdsz)teljesitdseit
kiivet6en 5 munkarapon beliil a teljesitdst megvizsgdlni, hibds teljesit€s esetdn a
VAllalkoz6t 8 munkanapos teljesitdsi hat:fid6vel a szerz6ddsszeri.i teliesitdsre felhivni.
Amennyiben a V6llalkoz6 ez ut6bbi hatdmapra sem tejjesir hibamentesen, rligy a
Megrendel,5 jogorult a Ptk. szab.ilyainak megfelel6en a szeri6ddst6l eldllni vagy a hib6t
harmadik szemdllyel vagy szemdlyekkel a VAllalkoz6 k6lrsdg6n kijaviftahd.
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vI. F6BB JoGoK Ts KoTELEZETTSEGEK

Szerz6d6 Fdek tudomrissal bimak an6l, hogy fokozottan terheli 6ket a kdrelem ideje alatt
az egyiittmrjkdd6si kiitelezettsdg.

Szerz6d6 Felek kiitelezettsdget viillalnak arra, hogy bizalnasan kezelik a kdtelni
jogviszonyuk ideje alatt sorrin tudomiisukra jutott barmely informrici6t, titkot. Szerz6d6
Felek v6llaliiik, hogy a jelen jogviszony soriin egymAs.dl szezett bitmely infom6ci6t,
titkot bizalrnasan kezelik ajelen szerz6dds megsziin€se utiin is legalibb l0 dvig.
Szerz6d6 Fclek egl.rn6ssal a kapcsolatot - kapcsolattartdik itjrin _ els6dlegesen irrisban
(elektronikus uton), m6sodlagosan sz6ban taltjiik.
a. Megrendel6 kapcsolattart6j a I

Ndv: Beirtalan Tamds
Tel:20-340-4599
e-mail : berlalan.tan1asr'a!b!c!\'ans.hu

b. A V6llaLkoz6 kapcsolattart6j a:
Ndv: Fehdr Zolt6n
Tel: l-436-7899
e-mail: :.oltan liheriglqlqt'tware.hu

Megrendelci .jogosuit ds csvben kdteles a szez6ddst felrrondani - ha sziiksdges olya11
hatdrid6vel, anrel) lehetiivi teszi. hogy a szerz6ddssel d.inrett f.eladata ;ll6tiis6r6l
gondoskodni tudjon - ha: a Villalkoz6 gazdasagi t.irsasdgaban kOzYctetlen lagy
kdzvetleniii :15%-ot meghalad6 rulajdoni rdszeseddst szerez valamely oll.anjogJ. szeniii 

./vagy logi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasrigi tdrsas6g. amel, nenl lElel meg az 
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56. $ tlt bckez,ies kt pondabrn meghaterozott feitdtelek.ek, tovdbb:i ha a Vrillalkoz6
rioz\,eietren \ag) kcjz\etlcnti l 2500_or meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez valamel\,
olyan iogi s,enrdly vagy jogi szemilyisdggel nern rendelkez6 gazaasagi tarsrsag[an,
ameiy nem felel meg az 56. g (t ) bekezdis kl pondriban neghatririzort t-el;;tei;knek.
Megrendel6 leintondrisa esetdn Vdllalkozd a szerz6clds me-rsziindse el6tt mfu tetjesitett
szolgrltatds sze126ddsszerii p6nzbeli ellendddk6re j ogos ult.
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VII. ZARO RENDELKEZESEK

Szerzdd6 Fdek megrillapodnak abban, hogy ajelen szerz6d6s hat6rozott id6re. a vdgleges
teljesitdsig 1art.

V6llalkoz6 a tfugyi kitzbeszerzdsi eljrirds sor6n tett ajrinlatiiban meghaurozott
alv6llalkozt(k) igdnybev6teldre jogosult a Kbt. el<iirrisaira fi gyeiemmel.
Ajelen.szeu6d6s csa.li valamely szerz6d6 F€l silyos sze.z6ddsszegdse eset6n, rendkivtili
felmondrissal vagy kdz6s megegyez6ssel, illetve a jelen szerz6d6-sben meghatitozottak
alapjdn inisban sziintethet6 meg.

A jelen megrillapodris csak ir6sban ds csak a Kbt. megfelel6 el6inisinak betartasa merett
m6dosithati .

A^jelen szerz6d6sben nem szabiilyozott kdrddsekben a polgfui Ttjrvdnyktjnyvr6l sz6l6
1959. dvi I\t. t6rvdny, a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. dvi avnl. tdrvdny rendelkezdsei
az ir6nyad6k. Szerz6d6 Felek rdgzitik, hogy a szerz6i jogr6l sz6l6 1999. dvi L)CXVL
tdrvdnyben rneghatfuozott riltalinos szabrilyokt6l kifejezette; ehdrtek.
Szerz6d6 Ftlek megrillapodnak abban, hogy jelen szerz6ddsbdl ered6 vilis kerdeseiket
minden esetben bdkds irton pr6briljrik meg egymris k6zt rendezni. Amennyiben az
egyeztetds nem vezet eredmdnyre rigy a bir6sdg hat6skdrdt 6s illetdkessdsdt az eltalanos
szabalyok srerinr i i l  lapirjdk meg.

E szerz6dds - amely 5 oldalbdl 611 - 4 (n6gy), egymdssal sz6 szerint megegyez6 eredeti
pdld6nyban kdsziilt, melyb6l 2 (kett6) a Megrendel6, 2 (kett6) a VallalkozO piidrinya.

A jelen szerz6drist a szerz6d<i Felek elolvastdk, kdzdsen drtelmeztdk, ds azt mint akararukkal
mindenben meg,:gyez6t, j6vrihagy6lag, cdgszeriien irjrik ali.

!!dl€kletek I
eljaraset nregin,lit6 lblhivris (1. sz. metlekler)
kdzbeszerzdsi dokumenr6ci6 (2. sz. nelldklel)
az eljrrrs soren adott kieg€szit6 tejikoztatas(ok) (3. sz. melt€kleo

- a tdrgyahson €lhangzonak (4. sz. nell€klet),
a Valhkozd alal adott ajanlat (5. sz. melld(r€U

Kdpviseli: Rozenberszki Zsolt
Vdllalkoz6

R&R Software Zrt.
]d3Bld+fr*byM'!\?'
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