VúIlaIko
zúsiszerződés

amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye:8500 Pápa, Fő u. 12.,
képviseletében:
Dr. Kovács Zo|tán polgármester,bankszámlaszélm..
oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
I 174804 5 I 54294 I 0 ; adőszám: I 54294 | 0219) a továbbiakban mint Me grendelő,
másrészrőla TENZOR-SOFT InformatikaiBT. (Székhelye:8500 Pápa, XI. u. 1l., képviselője:
Polgár Dezső; cégegyzékszáma..
Cg. 19-06502346;bankszámlaszám: 73900432-10010323'
adószám: 27250820-2-19)' továbbiakban mint Vállalkozó között az alu|írotthelyen ésnapon,
az a|ábbi feltételekszerint:
1. Megrendelő, mint ajanlatkéró a közbeszerzésekről szőIő 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 4. része alapjan egyszení kozbeszerzési eljarást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljrírás) folytatott le. Megrendelo a közbeszerzési eljárás tárgyát és
mennyiségétazajén|atifelhívás2.pontjábanhatátoztameg,
2. A megrendelő megrendeli vállalkozőnáI a székhelyén lévő jelen szerződés l. sz.
mellékletébenfeltiintetett konfigurációjú számítógépesinformációs hálózat üzemeltetését,
fejlesztését,
adatvédelménekbiztosításátaz a|ebbi feltételekmellett :
3. A 2.) pontbanrögzitett feladatok el|atásávalkapcsolatban vállalkozó köteles:
3.a.

a hivatali információs rendszer zavartalan működését, és a 2.) pontban vállalt
feladatok e|Iátásátbizto sítani,

3.b.

a felhasználók által a hibabejelentő lapon je|zett számítástechnikaihibák elharítását
haladéktalanul megkezdeni, a hiba elhárításaról a lehető legrövidebb időn belül
gondoskodni ésannak megtörténtétaz em|ítettbejelento lapon dokumentálni,

3.c.

a megrendelőnél üzemelő sziímítástechnikairendszerek, berendezésekfolyamatos
működtetését,fejlesztését,a szükségessegéd-és kellékanyagok megtervezését,
megrendelését
biztosítani,a szükségesmegrendeléseketkezdeményezni,

3.d.

az á|ta|a készített és a megrendelőnél üzemelő programrendszereken történő
programhibából eredő javításokato az eredeti programfunkciók igény szerinti,
használatot javító módosításait és a jogszabályváltozások miatti átalakítiísokatamennyiben ezek nem igényelnek strukturamódosítást - külön térítésnélkül a
megrendelő rendelkezésére
bocsátani,

3.e.

egyéb programfejlesztők áLta| készített és a megrendelőnél üzemszerűen
használatban lévő programtermékek esetében a nem programhibából eredő
problémakat a legrövidebb időn belül megoldani, az územelészavartalanságát
biáosítani,

3.f.

az á|tala készített,valamint a megrendelő által haszná|t egyébprogramrendszereket
hivatalon belüli felhasználás céljából soron kívül üzembe helyezni ésbetanítani,

3.g.

a szerződés 1. sz. mellékletébenfeltüntetett konfigurációjú számítőgépeshá|őzat
rendszereskarbantartásaról gondoskodni,

3'h.

megrendelő kérésére
informatikáva|, számitástechnikával kapcsolatosan felmerülő
get biztosítani,
kérdésekmegoldásához a szaf<rrtai
segítsé

z

3 . i . a megrendelo gépi nyilvántartási rendszereiben lévő adatok fizikai biztonságát

garantálo mentésirendszert kidolgozni, annak folyamatos és zavafta|anműködését
az egyes alrendszereken belül is biztosítani, továbbá a jogszabályi előírásoknak
megfelelően az adaílédelmielőírásokat érvényesíteni,
különos tekintettel az adatok
hozzáférbetőségénekbel ső szabá\yozására,

{1

megrendelo ktilön
meghatalmazása esetén informatikai' számítástechnikai
targyalásokon,kiállításokon,vásárokon stb. a megrendeloképviseletét
ellátni,

3.k. biztosítani, hogy a Polgármesteri Hivatalban az álta|uk telepített programok
j ogtiszták legyenek,melyértteljes felelősséggel tartozik,

3.1. az adatvédelmetbiztosítani oly módon, hogy a megrendelő által számítógépes
há|őzaton tarolt információkat harmadik fél részére kizárő|ag a megrendelő
engedélyével bocsáthatja rendelkezésre. Köteles továbbá a felhasználói
jogosultságokmegrendelő által történő kialakításárólgondoskodni.

4. A szerződés2.) pontjábanrÓgzitett feladatokellátásával kapcsolatbanmegrendelőköteles:
4.a.

a vá||a|kozó tevékenységéhez
sztikségestárgyi feltételeketbiztosítani, az a|ábbiak
szerint:
irodahelyi séget, val amint a szükséges berendezésitárgy akat,
fejlesztéshezszükségeseszközöket,
telefon, telefax használatét'.

4.b.

a vállalkozó által megjelölt a tevékenységhez
szükségeskellékek, segédanyagok
(pl. mágneslemezek, festékszalagok'leporellók stb.) megfelelő mennyiségűés
minő ségÍí
beszerzéséh
ez szükséges pénzügyi fedezetetb izto sítani'

4.c.

a vá|Ia|kozó által tewezett, megrendelővel előzetesen egyeztetettfejlesztésekés
katb antartásokköltsé geit bizto sítani,

4.d.

a megrendelő kérésére
a vállalkoző á|ta| végzettképviselet ellátásával járő, igazo|t
költségeketviselni.

5 . Vállalkozó a vá||a|kozási szerződésbenrogzítettfeladatok ellátását 2008. januar 01.től

havi 780.000,- Ft + ÁFA, azaz hétszáznyolcvanezer forint+AFA áta|ányáíj ellenében
végzi,melyet megrendelő a teljesítésigazolást
követően kiállított szám|a a\apján30 napos
fizetési hatríridővel köteles átutalni a vá||a|kozó Zirci Takarékszcjvetkezetnélvezetett
73700036-100 10323 számúátutaláSibetétszámláiára, számlaellenében.

6 . Az 5,) pontban meghatározottátalánydíjnem foglalja magában:
a ftz1kai meghibásodásból adódó j avítási költségeket, cserealkatrészekárait,
a gép vagy gépegységfelújításának, átalakításának és új periferikus egységek
b eruhinásának kö lt ségeit,
harmadik fel által a megrendelő részérevégzettszolgáltatások díját,

J

7. Jelen vállalkozási szeruődéshatfuozott
időre, 2008.janurár01. napjától 2008. december
31. napjáig terjedő időszakra szóI,a szerződéstahat.aiaaletelte.rott r.guiaub
30 nappal
írasbanlehet felmondani.
8. Jelen szerződésrnódosítiásacsak írasbantörténhet.
9. A vráJlalkoz.ásiszerződésbennem szabályozott kérdésekben
a Polgríri Törvénykönyvben
meghatarozottrendelkezésekaz irénvadők.

Jelen szeruődéstfelek.elolvasüák' megértették
és mint akarafukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólagaláírjrík.

megrend

