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MEGBízÁSI 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 Megbízó

\
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másrészről:

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

1. A szerződés tárgya:

Megbízó a mai napon megbízza Megbízottat

a Szegedi Vásár és Piac Kft. Mars téri piacon telepített chipkártyás és vonalkódos
vezérlésű parkoló elektronikus be- és kiléptető rendszer belső
számítógéphálózatának, valamint külterületi adattovábbítási hálózatának kiépítésével
kapcsolatos koordinálásra, műszaki felügyeletére.

2. Előzmények:

A Szegedi Vásár és Piac Kft 2006-03-15-én megrendelte, a Com Pax Kft. vállalkozott
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.

E rendszer számítógép szoftverének átadására-átvételére 2006-05-15-én került sor.

A teljes parkolórendszer további részleges üzembehelyezése 2006. évben két
szakaszban valósult meg, melynek 1. szakaszában az ún. Kereskedői
parkolórendszer rész, míg a II. szakaszában a Lakossági parkolórendszer rész
került részleges üzembehelyezésre. E rendszer számítógépes szoftvere,
chipkártyás és vonalkódos vezérlésű elektronikus be-, és kiléptető elemei
határidőben átadásra kerültek, az őket összekötő RS485 hálózat fizikai kiépítése, az
egységek bekötése és tesztelése a kereskedői parkolórészen már korábban
elkészült, a Lakossági parkolórendszer területén viszont, egyes bontási munkák
akadályoztatása miatt elhúzódott.

3. A Megbízott feladata és együttmüködése Megbízóval:

3.1. Megbízó megbízza, Megbízottat alulírott naptól kezdve a Parkolórendszer
hálózatépítő feladatainak alvállalkozók közötti összehangolására, a
szükséges tesztek lefolytattatására, hálózati hibák esetén a hibafeltárás
lefolytatására, az elvégzett feladatok műszaki átvételének előkészítésére,
a végleges hálózatépítési dokumentáció elkészíttetésére.
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3.2. Megbízott esetenként jelentést ír a munkák előrehaladásának állapotáról,
üternéről, a várható feladatokról, a feltárt hibákról és azok ajánlott
elhárítási módjáról, intézkedési javaslatokkal látja el a Szegedi Vásár és
Piac Kft. ügyvezetőjét.

3.3. Vállalkozó e feladatának szakaszai:
- a Parkolórendszer minden eleme jel átadási-átvételi viszonyba kerül
(teljes szakadásmentesség) a Parkolórendszer szerverének szoftverévei,

a teljes jelátadás-átvétel érzékelését kővetően a jelátviteli
sebességtesztet lefolytattattása,

a kialakult, de megfelelőnek tekintett sebvességviszonyoknak
megfelelően a Parkolórendszer szoftverét ennek megfelelően
paraméterezte.
- a hálózatkiépítés műszaki dokumentációját: A dokumentációnak
egyértelműen tükröznie kell a vezetékvégek jelölését, a párhuzamosítási pontok
jelölését, valamint azok fizikai helyét.

3.4. Az esetleges szakadási hibák feltárása az alábbiak szerint történik:
A hibák feltárásának kezdetéül agyengeáramú vezetékrendszer
végpontjainak közbülső gyüjtőcsatlakozásonkénti szakaszolással a szerelő
alvállalkozó által kibocsátott szakadásmentességet méréssel igazoló
jegyzőkönyve a kiindulópont.
Amennyiben e mérési eredmények szakadásmentességet igazolnak,
következik a slave egységek jelkiboccsátásának észlelési mérése
gyüjtőcsatlakozásonkénti szakaszolássa 1.

3.5. Amennyiben teljes szakadásmentesség mellett a legalább 9600 baud
sebesség részlegesen (valamely eszközök esetében) nem érhető el, úgy
műszaki javaslatot tesz a sebességi adatok javítására.

4. Díjfizetés. határidők

4.1. Megbízó Megbízottnak a 3. pontban megfogalmazott feladatok végzéséért
300.000,-Ft+Áfa összeget fizet utólag a feladat elvégzését követő 8 napon
belül Vállalkozó számlája alapján.

4.2. A szerződés 200.06.01. napjától a feladat elvégzéséig, de legkésőbb
2006.12.31. napjáig tart.

5. Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során felmerülő jogvitáikra
kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó
Választottbíróság illetékességét.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései aZ~~r:lv,-~~,pak.
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