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Előzmények

Megrendelő három ajánlattevő felkérésével társasági beszerzési eljárást folytatott le. Az
eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre tekintettel felek a Jelen
Vállalkozási szerzó’de’st (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi — a Szerződéshez
fizikailag nem csatolt — vállalkozó ajánlata.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően
elvégzi a Megrendelő tulajdonát képező ELO iratkezelő rendszer fejlesztéséhez szükséges szakértői
támogatását.

2. A Vállalkozó feladatai

A szerződés teljesítése során az 1. számú műszaki mellékletben leírt feladatokat kell a nyertes
aj ánlattevőnek elvégeznie.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez



szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, így
ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a
Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható
időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

3.6. Vállalkozó tevékenységében a jelen pontban megadott szakemberei vesznek részt a megadott
kompetenciákkal. Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be — a Megrendelő hozzájárulása nélkül —

alvállalkozót, továbbá a megnevezett munkatársakon kívül személyeket.
Amennyiben a Szerződésben meg nem jelölt további szakemberek bevonása válik szükségessé,
Vállalkozó köteles Megrendelőnek ezt az igényét írásban jelezni. Megrendelő 5 munkanapon belül
írásban nyilatkozik a bevonás engedélyezésről vagy elutasításáról. Megrendelő csak indokolt esetben
tagadhatja meg hozzájárulását.

Név
Kompetencia: Projektvezető
Referenciák:

. viszonylag nagy ügyiratkezelő, iktató rendszerek kialakításában, bevezetésében és
működtetésében részt vett

. több éves iratkezelési tapasztalattal rendelkezik
Feladata: A szerződés időtartama alatt heti 10 órában a Megrendelő telephelyén, a Megrendelő

utasítása alapján rendelkezésre áll.

Név
Kompetencia: Szakértők
Referenciák:

. minimum 3 éves folyamatkezelési ismerettel, folyamat modellező eszközök
ismeretével rendelkezik

. minimum 3 éves dokumentum-iratkezelési tapasztalattal bír

. legalább egy szakértő minimum 3 éves üzleti igény elemző (Business Analyst)
tapasztalattal bír

. integrációs tapasztalat külső rendszerekkel- minimum 3 integrációs projekt

. Microsoft környezet alapos ismerete

. legalább kettő, hasonló méretű iratkezelő rendszer bevezetésében részt vett.
Feladat: A szerződés időtartama alatt a Megrendelő utasítása alapján, a Megrendelő

telephelyén rendelkezésre áll, illetve a Vállalkozó telephelyén végzi a projektben
esedékes és projekttervben rögzített feladatokat.

Név
Kompetencia: Programozó
Referenciák:
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. architect ismeretek, minimum 3 éves tapasztalat

. dokumentum és folyamatkezelési rendszerek programozásában,
integrációjában szerzett minimum 3 éves tapasztalat

. magas szintű, minimum 5 éves tapasztalattal bír MS SQL server
programozásában és adminisztrációjában

. release management

. magas rendelkezésre állású rendszerek fejlesztésében szerzett minimum 3 éves
tapasztalat

. forráskód követés, dokumentációs szabványok

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

3.8 Vállalkozó köteles Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánsága, szükség esetén e
nélkül is tájékoztatni, különösen ha a Vállalkozó oldalán más személy igénybevétele vált szükségessé,
vagy ha a felmerült Új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

3.9. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó
körülményről, amely a szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő az 1. pontban meghatározott, valamint a 2. pontban részletezett feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni
(kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza).

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teijesek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.

4.5 A Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott anyagokat haladéktalanul ellenőrizni és
minőségi kifogásait az átvételtől számított 5 (Öt) munkanapon belül kÖzÖlni.

5. A szerződés hatálya

Felek jelen szerződést határozott időre azaz a jelen szerződés Felek általi aláírásától kezdődően 2012.
november 30. napjáig kötik azzal a kikötéssel ‚ hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép
hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

6. Vállalkozói díj

6.1. Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként díj illeti meg, amelynek teljes összege:
7.400.000,- Ft + AFA, azaz Hétmillió-négyszázezerforint + általános forgalmi adó.
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6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért
a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. 1 darab végszámla
benyújtására van lehetőség.

6.3.2.Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 16’7.* (3) bekezdésében foglaltak alapján,
cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető- 6.1. pont szerinti - díjösszegre, amelyet a
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a
Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítésigazolás.

6.3.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

. a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát,

. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

6.3.4. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába küldi.
A számlát Megrendelő a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenlíti ki.

6.4 Késedelrnes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat mértékével
megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződési feladatok teljesítése előre ütemezetten, szakaszosan az alábbiakban meghatározottak
szerint történik:

Alábbi ütemterv és a leszállítandók a következő peremfeltételek esetén vállalhatók:
. A folyamatok felmérése, az emlékeztetők elkészítése, a funkcionális tervek elkészítése és a

fejlesztés folyamatonként, elcsúsztatott ütemezéssel készülnek. Az elkészült folyamatok
leírását a Megrendelő jóváhagyja, a Vállalkozó ezek alapján az adott folyamatot elkészíti és
tesztelésre átadja, a fejlesztési ciklus alatt mód van a következő folyamat elkészítésére. A
szűkös határidők miatt ez a módzsertan biztosítja a határidők tarthatóságát.

. Megrendelő folyamatgazdá(ka)t biztosít az egyes folyamatokhoz, aki a folyamat feltárásában,
korrekciók kialakításában, a végleges tervek elfogadásában és a folyamat tesztelésében is
határkörrel rendelkezik.

. Mivel a szerződés és a műszaki specifikáció nem tartalmazza a leszállítandó Rendszerterv és a
Funkcionális specifikáció részletes követelményeit, a Vállalkozó azzal az előfeltétellel él,
hogy a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentációk struktúrájának használata az
elvárás és a dokumentációk szerkezeti és koncepcionális elfogadtatása nem jelen szerződés
része.
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Szakasz Szállítandó termék Feladat leírása Határidő

Emlékeztető az interjúkról 2012. augusztus 15-
től szeptember 20-ig

Interjúk készítése a NET Zrt. folyamatosan.
munkatársaival, ezek során az üzleti
feladatok teljes körű dokumentálása a Az emlékeztető

1. cél. Az interjúk segítségével feladat az elkészítésének
elképzelések folyamatos visszamérése, határideje az
validálása az Igénybevevő (NET Zrt.) interjúkat követő
vezetői felé. Minden interjúról írásos második munkanap,
emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a validálási idő NET
NET Zrt-nek validálnia kell. Zrt. által 1

munkanap.

Funkcionális Specifikáció Funkcionális specifikáció kiegészítése
az alábbiakkal:

. Ingatlanok műszaki
állapotfelmérése,

. Vagyonkezelésbe vétel,
adatszolgáltatás folyamat
funkcionális terve

. Bérlőmenedzsment folyamat

. Kimenő levelezés támogatás
funkcionális terve

A Funkcionális Specifikáció alapját a
NET Zrt. által elfogadott, az interjúkról
készült emlékeztetők képezik.
A Funkcionális Specifikációnak
rendszer semlegesnek kell lennie, nem
tartalmazhat a használatban lévő ELO
rendszerre vonatkozó információt, a

2. dokumentum az üzleti igény részletes 2012.szeptember 20.

felmérése céljából készül. A
Funkcionális Specifikációban
használati esetekre lebontva kell
megfogalmazni az igényt.
Szintén feladat a kapcsolódó külső
szolgáltatók (Számviteli Szolgáltató,
Ingatlan Üzemeltetési Szolgáltató(k),
vagy IÜSz, Nyomdai Szolgáltató), ill.
azok rendszereinek megismerése, a
kapcsolódási pontok, interfészek
kialakítása, riportigények felmérése és
proaktív definiálása, majd ezeknek
részmegoldásonként rögzítése a
Funkcionális Specifikációban.

Adott fejlesztési szakasz, funkció
tesztelése a validált Funkcionális
specifikáció és Rendszerterv alapján
indulhat el. A tesztelés folyamatos, az
egyes funkciók megvalósítását
követően történik. _____
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Rendszerterv Rendszerterv kiegészítése az alábbi
folyamatokkal:

. Ingatlanok műszaki
állapotfelmérése folyamat

. Vagyonkezelésbe vétel,
adatszolgáltatás folyamat

. Bérlőmenedzsment folyamat

. Kimenő levelezés támogatás

A Rendszerterv leírja az elvárt
funkcionalitás megvalósítását a
használatban lévő ELO rendszerben.
Ki kell térni arra, melyek a standard
rendszer eszközökkel megvalósított
funkciók és melyek az egyedi
fejlesztések.
Adott fejlesztési szakasz, funkció
tesztelése a validált Funkcionális
specifikáció és Rendszerterv alapján
indulhat el. A tesztelés folyamatos, az
egyes funkciók megvalósítását
követően történik.

3. 2012.szeptember 20.

Megoldás felépítése Jelentős mennyiségű (25 ezer db)
ingatlanok műszaki ingatlan műszaki állapotfelmérése Tesztelésre átadás:
állapotfelméréséhez elvégzéséhez szükséges megoldás 2012. 09. 20.

felépítése. Workflow készítése,
4. amellyel az ingatlan üzemeltetési

szolgáltató felé átadható az ingatlan
felmérési feladat, a határidők Éles átadás: 2012.
követhetők és a munka során a 09. 28.
kétoldalú kommunikáció biztosított.

. . ... .. .. . . Tesztelésre átadás:Vagyonkezelesbe vetel, Adatkuldes, adatrogzites hatosagok, 2012. 09. 20.
adatszolgaltatas folyamat partnerek szamara, visszameres,
implementálása ELO-ban adatszolgáltatás ellenőrzésének

5. biztosítása

Éles átadás: 2012.
09. 28.

Bérlőmenedzsment Az alábbi alfolyamatok
folyamat implementálása implementálása szükséges: Tesztelésre átadás:
ELO-ban - .. . 2012 09 201. Penzugyi szolgaltato fele tovabbitani . . .

a bérleti szerződés adatait, hogy a
6. pénzügyi szolgáltató rögzítse az

adatokat. ‚

Eles átadás: 2012.
2. Azonosítatlan pénzügyi tételek 09. 28.
kezelésének megoldása,
együttműködve a Pénzügyi
szolgáltatóval.

. „ . . . . . ‚. Tesztelésre átadás:
Kimeno levelezes Megoldas felepitese a kimeno 2012 09 20
támogatás implementálása levelezés támogatására, integráltan a . .

~7. kialakított ELO rendszerrel. Napi több

száz, esetleg ezer kimenő levélpostai
küldeménnyel kapcsolatos folyamatok .

Eles_átadás:_2012.
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komplex kezelése. Tértivevényes 09. 28.
küldemények kezelésének támogatása.

Oktatási anyagok Felhasználói oktatási dokumentáció,
elkészítése amelynek anyaga egyrészt élőben

8. leadásra kerül az oktatáson, másrészt 2012.09.20.
későbbiekben, Új NET belépő kollégák
számára használható felhasználói
oktatási dokumentumként.

7.2. Vállalkozó teljesítésének igazolása a jelen szerződésben meghatározott eredménytermék
elfogadását követően, a teljesítésgazolási jegyzőkönyv Megrendelői aláírásával történik.

7.3. Amennyiben a Megrendelő a felkínált teljesítés tekintetében nem elégedett, kiegészítést,
módosítást jogosult kérni, melyet Vállalkozónak el kell végeznie. A 7.1. pontban meghatározott
teljesítés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben a 7.1. pontban előírt eredménydokumentumot
Megrendelő elfogadta szerződésszerű teljesítésként.

8. Kötbér

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban megállapított részteljesítési határidők
kötbérterhes határidők. Amennyiben a Vállalkozó az ott meghatározott valamely határidőt elmulasztja
és késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára napi 8.000,- Ft összegű kötbért köteles
megfizetni. A kötbér maximális mértéke a vállalkozási díj 20 % -ig terjedhet.

8.2. Megrendelő a kötbérösszegéről levelet küld Vállalkozó részére, és összegét jogosult a vállalkozási
díjba beszámítani.

8.3 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó megfelelő póthatáridő tűzése mellett jogosult a hibát kijavítani.
Amennyiben a szolgáltatás a hiba kijavítása után sem alkalmas a felhasználásra, úgy a Megrendelő
választása szerint elállhat a szerződéstől és érvényesítheti a késedelmi kötbért, vagy ismételt
póthatáridő tűzése mellett ismételten felhívhatja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre.

9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a
szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot
szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett,- ideértve a mű forráskódját is - azzal,
hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok
érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés
teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti,
átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.

9.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

10. Jótállás

10.1 Vállalkozó az általa végzett munkára a teljesítést elfogadásától számított 1 éves kötelező jótállást
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vállal.

11. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.

11.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös
megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

11.3. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni,
illetve a szerződést azonnali hatállyal történő felmondani, amennyiben a másik fél:

. csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül,vagy felszámolását jogerős bírósági
határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,

. jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik

. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja és ezen magatartást a másik fél
erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül sem orvosoija.

A felmondást - ajánlott-tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot
függetlenül az adathordozó jellegétől.

12. Kapcsolattartás

12.1. Megrendelő részéről:
Név: Gyukity Péter
Beosztás: vállalati alkalmazások vezető szakértő
Telefon: 0630 501 88 34
E-mail: gyukity.peter@nisz.hu
cím: 1081 Budapest Csokonai u. 3.

12.2. Vállalkozó részéről:
Név: Dósa István
Beosztás: projektvezető
Telefon: 0620 4008136
E-mail: istvan.dosa@pontit.hu

12.3. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag a fentiekben meghatározott személyek tehetnek. A Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció
kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott
személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek. Az
Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette (arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett).

12.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy jogosult:
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Név: Gyukity Péter
Beosztás: vállalati alkalmazások vezető szakértő
Telefon: 0630 501 88 34
E-mail: gyukity.peter@nisz.hu
cím: 1081 Budapest Csokonai u. 3.

12.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról megfelelő időben, írásban
értesíti az érintette Fél másik Felet.

13. Titoktartás

13.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra.

13.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont 3.7. pont szerinti szakembereit
titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és
valamennyi, a Megrendelő működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

13.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az
alkalmazottakat csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés
keretébe tartozó feladatok elvégzése során.

13.3. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha

az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

. Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy
más hatósági eljárás megköveteli.

13.4. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - jelen szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudjak rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

14.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra rendelkezései — az irányadók.

14.3.A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

14.4. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

14.5.Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadjak el.
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14.6. A Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás

Budapest, 2012. augusztus ‚/~“

Vállalkozó

pontiT KfL
6900 Makó, Maros utca 9.
Adószám: 13808121~2-42
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