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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS \

Egyrészről:

a Szegedi Vásár és Piac Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged, Mars tér M
pavilon. Cg. 06-09-003765/37, adószáma: 11099224-2-06, képviselő: Pusztai Lajos
ügyvezető)
mint Megrendelő

másrészről:

ComPax Informatikai és Marketing Kft (6723 Szeged, Gáz u. 2/A) Cg. 06-09-004306
Adószám 11393827-2-06 képviselő: Tallósy Benjamin ügyvezető
mint Vállalkozó alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya:

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó vállalkozik

a Szegedi Vásár és Piac Kft. Mars téri piacon chipkártyás és vonalkódos vezérlésű
parkoló elektronikus be- és kiléptető rendszer számítógépes- vezérlésének,
monitorozásának, adatgyűjtésének, adattovábbításának és adatfeldolgozásának
megvalósítására

Előzmények:

Szegedi Vásár és Piac Kft. Mars téri Piaci átépítési és felújítási, valamint
korszerűsítési projekt keretében az EMKE Kft.-vel, valamint a Com Pax Kft.-vel 2005
november 15 és 2006 március 15 között többszöri egyeztetést folytatott a
megvalósítandó parkolórendszer logikai működésére vonatkozóan. A
parkolórendszer elemeinek egységes, egymással összefüggő és egymás
működését feltételező rendszerbefoglalt működésére a Szegedi Vásár és Piac Kft.,
az EMKE Kft. valamint a ComPax Kft. 2006.02.08-án egyeztettek a rendszer
végleges logikai tervében, melyet a Szegedi Vásár és Piac Kft. jóváhagyott.

Szegedi Vásár és Piac Kft. ezt követően 2006-02-14-én szállítási szerződést kötött
az EMKE Kft.-vel a megvalósítandó parkolórendszer logikai működésére alkalmas
chipkártyás és vonalkódos vezérlésű elektronikus be-, és kiléptető elemeinek
szállítására és azok üzembe helyezésére. E szállítási szerződés mellékletének ("A
Szegedi Vásár és Piac Kft. Mars téri Piacon Chipkártyás és vonalkódos vezérlésű
parkoló elektronikus be-, és kiléptető rendszer megvalósítása" 2. verzió) I.-V. fejezete
megegyezik a rendszer végleges logikai tervéve/.

A Szegedi Vásár és Piac Kft., az EMKE Kft. valamint a ComPax Kft. 2006.03.10-én
egyeztettek a végleges logikai terv alapján a parkolórendszer minden olyan
részletében, mely a parkolórendszer számítógépes programozásához szükséges,
melyet Szegedi Vásár és Piac Kft. jóváhagyott.

E részleteket az EMKE Kft. a "Mars téri piac beléptető rendszer kommunikációs
felépítése (verzió1.1 )"c. dokumentumban lejegyezte, a ComPax Kft. rendelkezésére
bocsátotta.
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A ComPax Kft. jelen szerződésben egyrészt a parkolási rendszer véglegesített
logikai tervéhez, mésrészi pedig az EMKE Kft. aláírt szerződéséhez (és annak
műszaki-technikai mellékletéhez: "Mars téri piac beléptető rendszer kommunikációs
felépítése (verzió1.1 )"), harmadrészt a Szegedi Vásár és Piac Kft. által
megfogalmazott "Lekérdezés; igények a monitorprogram és a statisztikai
elemzőprogram részére" c. dokumentumhoz igazodik.

1.Technikai előfeltételek:

1. Az. EMKE Kft. által specifikált "Mars téri piac beléptető rendszer kommunikációs
felépítése (verzió1.1)" szerinti ún. slave egységek rendelkezésre állása Vállalkozó
részére és bemutatása működő tesztüzemmódban az EMKE Kft. saját telephelyén,
melyet a rendszert működtető tesztadatok igazolt fogadásával mutat be.

2. A slave egységek csillagpontos címzésének beállítása (EMKE Kft.)

3. A Vállalkozó által szükségesnek ítélt informatikai szoftver és hardvereszközöket
(szerverszámítógép, csatlakozások, illesztő perifériák) Megrendelő megvásároita.

4. Az. 1./1-1./3 technikai előfeltételek teljeskörű meglétének legkorábbi napján
szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

II. A szerződés szakaszolása:

A szerződésben megfogalmazott SZVP Parkoló Szoftver az alábbi technikai- és
ezzel összefüggő fizetési szakaszokra bontható::

1.szakasz 1.Adatgyűjtő-adattovábbítÓ program
2.Vezérlő program

II. szakasz 3.Monitorozó program

Ill. szakasz 4.Statisztikai elemző program

Az. adatgyűjtési-adattovábbítási rendszer lehetővé teszi, hogya beléptető rendszer
kétirányú adatforgalma (szerver és perifériák) megvalósuljon, a keletkező adatok
megfelelő felhasználható (a vezérlési és adatfeldolgozás számára) formátumban
biztonságosan tárolásra kerüljenek.

A vezérlő program a szerveroldali kezdeményezés (master) révén egyrészről saját
kezdeményezésére (lekérdezés), másrészről a perifériáktói (slave) begyűjtött adatok
alapján a parkolási rendszer logikai tervének megfelelő vezérlési jeleket küld a
megfelelő perifériának. (pl. sorompófelemelés)

A monitorozó program a begyűjtött adatok alapján pillanatnyi (on-line) állapotról
tájékoztat.

A statisztikai elemző program hosszabb időszakok statisztikai elemzésére nyújt
lehetőséget.
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Ill. Határidők, ár, fizetési feltételek, átadás. átvétel

1.szakasz:

Adatgyűjtő-adattovábbító program

Vezérlő program

Az 1.szakasz vállalási határideje: e szerződés hatálybalépésének kezdetétől
számított 45 nap.

II. szakasz

Monitorozó program

A II. szakasz határideje: az 1.szakasz befejezésétől számított 7 nap

Ill. szakasz 4.Statisztikai elemző program

A Ill. szakasz határideje: a II. szakasz befejezésétől számított 14 nap

Az 1-11I.szakasz teljes vállalási ára 1.900.000,-Ft+Áfa

a Vállalkozó az 5ZVP Parkoló Szoftver elkészültekor egyszeri éles tesztelést
mutat be a Megrendelőnek, a Szegedi Piac és Vásár Kft, a Parkolórendszer fizikai
(slave) egységeit szállító és üzembeállító EMKE Kft. telephelyén, melyről átadás-
átvételi jegyzőkönyv készül.

A tesztelés végeredményéül az átadás átvételre kerülő jegyzőkönyvben az alábbi
minősítések kerülhetnek:

A) A program működésképtelen, 1.szakasz esetében egyetlen slave<->master
adatkapcsolat sem észlelhető. 11.,Ill. szakasz esetében egyetlen, a program
specifikációjában szereplő funkció sem mutatható be a szervero\da\on.

Az EMKE Kft. által beállított slave egység a specifikáció szerint továbbítja - fogadja a
specifikációban megfogalmazott adatokat, az ugyan megérkezik a szerverhez,
azonban a szerveren működő számítógépes program nem, vagy nem a parkolási
rendszer véglegesített logikai terve szerint és nem a "Mars téri piac beléptető
rendszer kommunikációs felépítése (verzió1.1)" -szerint vezérli az EMKE Kft által
leszállított eszközöket.

B) A program részlegesen működőképes, az 1.szakasz esetében az összes slave-
master adatkapcsolatnak azonban legfeljebb a fele működőképes, II., Ill. szakasz
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esetében a program specifikációjában szereplő összes funkciónak legfeljebb a fele
mutatható be.

C) A program részlegesen működőképes, az 1. szakasz esetében az összes slave-
master adatkapcsolatnak több mint a fele működőképes, II., Ill. szakasz esetében a
program specifikációjában szereplő összes funkciónak legalább a fele mutatható be.

O) A program teljesen működőképes, azaz az 1. szakasz esetében az összes slave-
master adatkapcsolat működik, II., Ill. szakasz esetében a program specifikációjában
szereplő összes bemutatható.

E jegyzőkönyvet mindkét szerződő fél aláírja.

Amennyiben e minősítésben a szerződő felek között véleményeltérés mutatkozik, az
feljegyzésre kerül. Ebben az esetben a jelenlevők egy új átadás-átvételi határidőt
jelölnek meg.

Amennyiben a minősítés "O" jelű és az aláírók között nincs véleményeltérés, az
átadás-átvétel tökéletesnek és teljeskörű nek tekintendő.

Amennyiben e minősítés nem "O" jelű és az aláírók között nincs véleménykülönbség,
úgy közösen egy új átadás-átvételi határidőben állapodnak meg,

"A" minősítés esetén az átadás átvétel sikertelennek tekinthető; ha határidőt érint
akkor befejezetlennek tekinthető, melynek kötbérfizetési következményei vannak,
ugyanakkor emiatt az új szakaszra vonatkozó szerződésérvényesség,
szakaszkezdési időpont is késlekedik.

Vita esetén "A" esetében annak eldöntése, hogy ki a felelős: az ellenérdekeltség
miatt szerződő felek egy független informatikai szakértőt vonnak be. Bármely,
Csongrád Megye területén jegyzett igazságügyi informatikai szakértő szakvéleménye
elfogadható egy ilyen esetre, azzal, hogy annak díját a hibáért felelős fél fizeti.

"B", "C", "O" minősítés esetén az átadás-átvétel részlegesen sikeresnek tekinthető
melynek fizetési, új szakaszkezdési következményei vannak.

Ezen Vállalkozói árak érvényesek, ha 2006-03-15-i MNB bázisközépárfolyamokhoz
képest azok kiszámlázásakor az MNB EUR és USO középárfolyam nem tért el a
bázistói 3%-nál nagyobb mértékben. Amennyiben az eltérés meghaladja a 3%-ot,
úgy az 50-50%os EUR-USO valutakosarat alapul véve átszámítandóak a vállalkozási
árak.

IV. A programra vonatkozó jogvédelmi státusz:

A programok a megvalósítandó parkolórendszer logikai működését szimuláló egyedi
fejlesztésűek, ezért ezek szerzői jogi státuszát szerződő felek az alábbiak szerint
szabályozzák:

a) E mint a szerzői jog hatálya alá tartozó szellemi termékre vonatkozó
jogok tekintetében a Vállalkozó és munkatársai, alvállalkozói a \
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jogosultak. A szerzői jogra vonatkozó részjogok, úgymint a szellemi
termék publikációjának joga, a szellemi termék hasznosításának joga,
valamint szellemi termék egységének megbonthatóságára vonatkozó
jogok tekintetében a szerzői jog jogosultjai rendelkezhetnek.

b) Ennek alapján a Vállalkozó és e program fejlesztő munkatársai e
szerződés keretében úgy rendelkeznek, hogya szerzői részjogok közül
kizárólag a hasznosítás jogát engedményezi korlátozottan a
Megrendelőnek: annak továbbadásához, további értékesítéséhez nem
járul hozzá. A Vállalkozó e nyilatkozatával nem mond le a
szóbanforgó szellemi termék saját hasznosításának jogáról.

c) A szerzöi jog egyéb részjogairól (publikációs, megbonthatóságra
vonatkozó jog) a Vállalkozó továbbra sem mond le, azokat
kizárólagosan birtokolja.

V. A szerződés hatályossága:

A szerzödés hatályos attól az időponttói kezdve ha az alábbi 1.-2 feltétel mindegyike
teljesült:

1. Az aláírás datumához képest 8 napon belül az 11I/1.-111.szakasz vállalási árának
50%-a ( 950.000,-Ft) előlegként a Vállalkozó számlájára megérkezett

2. Az 1./1, 1./2, 1/3, technikai feltételek mindegyike teljesült és szerzödö felek 1./4
szerinti jegyzőkönyvet vesznek fel.

A szerződés hatályát veszíti azon időponttói kezdve amikor az alábbi 3.-4 feltétel
mindegyike teljesült:

3. Megrendelő az SZVP Parkoló Szoftvert "D" minősítéssel átvette

4. a Megrendelő az átvett SZVP Parkoló Szoftvert a Vállalkozó számlája alapján
teljeskörüen kifizette.

VI. A Vállalkozó és Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Az átvétel "A" minősítése esetén, ha a vállalt határidő is lejárt, a Vállalkozót a
Megrendelővel szemben kötbérkötelezettség terheli, ami a be nem fejezett munka
értékének 0,5%-a minden késedelmes napra.

2. Vállalkozó e szerződés aláírásának napján jogosult az 11I/1.-111munkaszakasz
vállalási árának 50%-át előlegként leszámlázni.

Vállalkozó csak akkor jogosult az átadás-átvételtől számított 8 napos határidővel az
elvégzett munka ellenértékének még meg nem fizetett ellenértékét leszámlázni az
átadás-átvételi jegyzőkönyv A, vagy B pont szerinti minősítése esetén, ha az ismételt
átadás-átvétel esetén C, vagy D minősítéssel átadható-átvehető. Ebben az esetben
a Vállalkozót kötbér nem terheli.
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3. Vállalkozó jogosult az átadás-átvételtől számított 8 napos határidővel az elvégzett
munka ellenértékének még meg nem fizetett ellenértékét leszámlázni, ha az átadás-
átvételi jegyzőkönyv C, vagy D pont szerinti minősítésű.

4. A Vállalkozó jogosult a kötbérkötelezettségétől elállni, ha rajta kívülálló ok teszi
lehetetlenné az átadás-átvételt.

5. A Vállalkozó jogosult maga is a Megrendelővel szemben kártérítési igénnyel
fellépni, ha az átadás-átvétel feltételeit Megrendelő nem biztosítja, pl. a slave
egységek nem, vagy pedig nem a specifikációnak megfelelően működnek. E
kártérítés mértéke azonos a késedelmes átadás-átvétel rá vonatkozó kötbérnek a
nagyságával, azaz 0,5% I késedelmes nap.

6. A Vállalkozó jogosult e szerződéstől kártérítés nélkül elállni, ha az SZVP Parkoló
Szoftvernek a teszteléséhez szükséges feltételeként szereplő slave egységek
legalább 50%-a nem áll működőképesen a rendelkezésére, vagy nem a
specifikációnak megfelelően működik e szerződés hatálybalépésétől számított 20
napon belül, vagy ha az SZVP Parkoló Szoftvernek az átadásához - átvételéhez
szükséges feltételeként szereplő slave egységek 100%-a nem áll működőképesen a
rendelkezésére, vagy nem a specifikációnak megfelelően működik e szerződés
hatálybalépésétől számított 40 napon belül.

Ebben az esetben a szerződés meghiúsulása a Megrendelő hibájaként
értelmezendő, a részére már kifizetett előleg viszont foglalónak tekintendő.

7. A Vállalkozó e szerződés alá írásától számított 5 napon belül Megrendelőnek
átadja a Vállalkozó által szükségesnek ítélt informatikai szoftver és hardvereszközök
(szerverszámítógép, csatlakozások, illesztő perifériák) listáját, árajánlatát.

8. A Megrendelő előteljesítést elfogad, ez esetben a fizetési határidő a korábbi
átadás-átvétel hez igazodik.

9. Megrendelő a Vállalkozó átadás-átvételi kezdeményezésére, mellyel időpontot is
megjelöl, legfeljebb 3 napon belüli időpontot és személyt jelöl meg.

10. Megrendelő a közbülső szerelési, programfuttatási, tesztelési munkálatokban
együttműködik, koordináló szerepet tölt be Vállalkozó és az egyéb, e munkához
szükséges Vállalkozó között.

Vili. Egyéb rendelkezések:

1. Szerződő felek megegyezés hiányában a felmerülő vitás kérdéseiben amennyiben
alávetik magukat a Szegedi Városi Bíróság, vagy a Csongrád Megyei Bíróság
illetékességének.

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3. E szerződés és mellékleteinek tartalma, valamint annak minden írott előzménye és
részlete kizárólag a két szerzödö félre tartozik az alábbi kivételekkel. E szerződés
teljes egészében bemutatható szerződő felek tulajdonosainak (képviselőinek) azzal,
hogy a tulajdonos (képviselő) írásos tájékoztatást kapott és vett át a titoktartás
megsértésének anyagi következményeiről, valamint azzal, hogy e tájékoztatásról a
másik szerződő felet egyidejűleg értesítették. A finanszírozásra vonatkozó részletei r:t

6/7 2006. március 14

~~



I

-
kivételével e szerződés az EMKE Kft. tudomására hozhatók. E titoktartási
követelmény bármely megsértése esetén károkozó fél a másik szerződő félnek
500.000,-Forint kártérítéssel tartozik.

4. Jelen szerződés szerződö felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

E szerződés 6 db számozott oldalból és három mellékletből áll. .

Szeged 2006-03-15 ~S Piac lJ, .~~'\t1i<>(,O~
Megrendelő .:: -k ~ Vállalkozó

:?::!;~-: ':'< J ~ ~ ~~e----;" ll' QI . ,

~ . ..::;,~. I Cnm x Kft. ,
1 SzegedMellékietekek: . .s;- EG 'é cr 1 .- ;

1. Szegedi Vásár és Piac Kft. és a az EMKE Kft. 2006-02-14-én kötött szállítási
szerződésének melléklete: "A Szegedi Vásár és Piac Kft. Mars téri Piacon
Chipkártyás és vonalkódos vezérlésű parkoló elektronikus be-, és kiléptető
rendszer megvalósítása" 2. verzió) melynek I.-V. fejezete megegyezik a
rendszer végleges logikai tervevel.

2. Mars téri piac beléptető rendszer kommunikációs felépítése (verzió1.1 )
3. Lekérdezési igények a monitor program és a statisztikai elemzőprogram

részére .
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