
Szállítási szerződés
ZUGLÓ TÁRSASHÁZ

Szállítási Szerződés

amely létrejött egyrészről a

PROWIS SOLUTION
Mérnöki. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 
Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 22. 
Cégjegyzékszáma: 01-09-949130 
Adószáma: 23017825-2-41 
Bankszámlaszáma: 10702095-66007630-50000005

a továbbiakban, mint Szállító

másrészről a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 952185 
Adószáma: 23084454-2-42
Bankszámlaszáma: 16200120-18521205-00000000 

a továbbiakban, mint Megrendelő között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁG NON
PROFIT Kft telephelyén lévő videó megfigyelő központ létrehozása vonatkozásában a 
videó megfigyelő központi MIRASYS VMS szoftver szállítása és beüzemelése az 
előzetes egyeztetés és árajánlat alapján, a szerződésben rögzített határidőre, I. 
osztályú minőségben.

2. A létesítendő rendszer specifikálása

A 2013. július 20.- án kelt VA-2013/00063. iktatószámú Vállalkozói ajánlat alapján, amely 
a szerződés elválaszthatatlan része. Amennyiben, ezen két dokumentumban 
ellentmondó rendelkezések feltételek vagy adatok lennének, úgy ezen szerződés 
minősül irányadónak.

3. A szerződés alapját képező dokumentumok:

A szerződés alapját képező dokumentumok az alábbiak:

Vállalkozó által végzendő munkák műszaki tartalma / elfogadott árajánlat
(1. számú melléklet)
MIRASYS szoftver felhasználói nyilatkozat
(2. számú melléklet)
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4. A szerződéses eilenérték és a fizetések rendje;

A 2013. július 20.- án kelt VA-2013/00063. iktatószámú Vállalkozói ajánlat alapján a szerződés 
1, számú melléklete.

Ajánlati árak MIRASYS NVR licence:

1-50 licence rendelés esetén; 38 750 Ft / licence 
50-100 licence rendelés esetén: 33 462 Ft / licence 
100-200 licence rendelés esetén: 32 143 Ft / licence 
200 licence feletti rendelés esetén: 30 500 Ft / licence

Szolgáltatási tételek:
MIRASYS rendszerindítási és üzembehelyezési díj: 48 500 Ft 
Tétel tartalma:
- Előzetes helyszíni egyeztetés
- Szerver egység telepítés
- Kliens egység telepítése
- Kezelői oktatás

Kiegészítő munkadíj tételek:
Mérnöki munkadíj: 6 800 Ft / óra 
Kiszállási díj: 5 000 Ft / alkalom

4.1
A szállítási ár közös megegyezés alapján 2013.12.31. napjáig érvényes, azt követően a felek az 
aktuális EUR/HUF árfolyam figyelembe vételével módosítva alakítják ki a szállítási árakat.

4.2
Az Szállítási szerződés terjedelme szerinti szállított árú átadás a Megrendelő telephelyén 
történik.

Szállítási cím: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Az átadás-átvétel igazolása a Felek által kölcsönösen aláírt teljesítési igazolás alapján történik. 
A Megrendelő részéröl aláíró személy meghatalmazottnak minősül az átadás-átvétel 
igazolására.

4.2.1
A Szállító köteles minden MIRASYS NVR VMS szoftver szállításhoz szoftver felhasználói 
nyilatkozatot mellékelni, amely jelen szerződés melléklete.

4.3 Fizetések rendje;

- A Vállalkozó a fenti áron felül többlet költséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő 
által megrendelt kiegészítő szállítások és technikai szolgáltatások ellenértékét.

- A Megrendelő rendelésére elvégzett pótmunkák, illetve a Megrendelő rendelésére 
elhagyott, el nem végzett munkák a szerződés 1. számú mellékletét képező Vállalkozói 
ajánlatban szereplő díjakon kell elszámolni, illetve ha ilyen jellegű tétel az elfogadott 
költségvetésben nem szerepel, úgy a felek megegyezése szükséges. Pótmunka 
végzéshez, vagy munkarészek elhagyásához Megrendelő írásbeli engedélye szükséges.

- Az elrendelt kiegészítő szállítás és szolgáltatás ellenértékének elszámolásának alapja a 
szerződésben és szállítói ajánlatban meghatározott egységárakon történik.
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5. Teljesítési feltételek

A Szállító a szerződés tárgyát képező rendszerek szállítását és üzembehelyezését az alábbi 
tervezett határidők szerint végzi.

Teljesítési határidő: Folyamatos

A Szállító a szerződéses vállalását akkor teljesítette, ha a szerződés tárgyában megfogalmazott 
szállítási és üzembehelyezési munkát teljes egészében, az előzetes egyeztetéseknek, 
előírásoknak megfelelően elvégezte és a Megrendelő a teljesítési igazoláson azt átvette.

6. Vís major

Vis major esetén a Vállalkozó nem tehető felelőssé ezen szerződésben lévő kötelezettségeinek 
teljesítéséért. Vis majornak minősülnek az előre nem látható és elháríthatatlan, egyik szerződő 
fél számára sem felróható események, mint pl. természeti katasztrófa, tűzkár, háború, 
terrorcselekmény, a Ptk. 312. § szerint, illetve az időjárás változásokból eredő határidő késések.

7. Fizetési feltételek, pénzügyi ütemezés

A Vállalkozó által, az átadás - átvételi jegyzőkönyv alapján benyújtott számlát, annak 
beérkezésétől számítva, a Megrendelő 15 banki napon belül átutalja a Vállalkozó alábbi 
bankszámlájára.

CIB BANK: 10702095-66007630-50000005

A Megrendelő késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő 
kamatot fizet a Vállalkozónak.
Mindaddig, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti Vállalkozói díjat a Vállalkozónak meg nem 
fizeti, a Vállalkozó fenntartja tulajdonjogát a telepített rendszerekre, akkor is, ha időközben azt 
tovább adták vagy módosításokat hajtottak végre.

8. Garancia

A Vállalkozó a teljesítéstől számított 12 hónap garanciát vállal az általa végzett tevékenység 
erejéig a szállított eszközökre. A kötelezettség nem terjed ki olyan meghibásodásokra, amelyek 
a kezelési, karbantartási utasításoktól eltérő üzemeltetés, rongálás, külső erőhatás vagy olyan 
személy tevékenységének következménye, akiért a Megrendelő nem tartozik felelősséggel, 
valamint a természetes elhasználódás következtében amortizálódott alkatrészekre. Ugyancsak 
nem terjed ki a garancia bizonyos eszközöknél a mechanikusan kopó alkatrészek cseréjére, 
más egyéb optikai eszközök tisztítására.

9. Titoktartási kötelezettség

Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelővel kapcsolatban megismert valamennyi információt, 
beleértve a videó megfigyelő rendszeren keletkezett adatokat is, üzleti titokként megőrzi. A 
birtokába jutott információkat és adatokat csak a szerződésszerű teljesítéshez szükséges ideig 
és mértékben tárolja.
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11. Képviselet

Jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződő felek az alábbi megbízottakon keresztül tartják a 
kapcsolatot:

Vállalkozó részéről:
Név:
Telefon:
E-mail:
Megrendelő részéről:
Név:
Telefon:
E-mail:

14. Kötbér, késedelem

Szczepanik Vilmos
0630-9625-509
sz.vilmos@prowiss.hu

Steiner Attila
0630-621-2242
steiner.attila70@gmail.com

A Vállalkozó az 5. pontban szereplő teljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítés esetén 
kötbért tartozik fizetni, melynek mértéke a szerződéses összeg max: 10%-a. A kötbér mértéke 
10.000 Ft. - azaz tízezer forint - naponta.

15. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekben a PTK és a 
vonatkozó jogszabályok az irányadók. Vitás esetekben a felek törekednek a peren kívüli 
megegyezésre. Ennek meghiúsulása esetére a Megrendelő központja szerint illetékes bíróság 
kizárólagosságát kötik ki.
A csatolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Fentieket a mai napon, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a szerződő felek jóváhagyólag 
aláírták.

Budapest, Ílo/Í). O'f. OG.
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