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Megbízási szerződés
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Károly Megyei Kiin1wtár

Székhely: Veszprém, Komakút tér 3.

Adószám 15426039-2-19
Képviseli: Pdlmann Judit igazgató
továbbiakban, mint Megbízó
másrészrő| az

Cégnév:Ex-Lh Számítástechnikai és Kereskede|mi Kft.

Székhely: 1074 Budapest, Rakóczi út 30.
Képviseli: Németh Ágoston Imre üglvezető igazgató

Fő tevékenységi kore: 6209, 08 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás
Bankszámlaszáma:
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67 0009 -07

708400.70000007

Nyilvántartási szána.. Cg. 0I-09-069j 12
Adószáma: 10401354-2-42
Továbbiakban, mint Megbízott
közösen

és együtt: Felek _ közötÍ,

az alulírott napon és helyen, az a]'ábbi feltételekkel:

A VáI|a|kozási szerződés tárgya:
Megbízott vállalja a Megbízó szarnara a TAMOP-3.2.4 'A-I111-2OI2-OO35 jelű ,,oktatáshoz
kapcsolódó szövegérlés fej1esztő programok kidolgozása, megvalósítása; helyismereti
tartalmak hozzáférhetővé tétele a digitális írástudás jegyében'' című pályázaton belül a
Veszprém megyei cikk adatbiízis fejlesáése kb. 140 ezer rekord adatkonverziója.
Feladat meghatár ozásal

1. Mit ímak megyénkről?

1997 -2005 MicroISIS és CSV rekordok konverziója,
Aleph500 v.20 -as adatbázisba szervezése, HL]NMARC formátumban. A rekordok

száma: 12.000 db +/- 1 O%.os eltérésmegengedett.
A konverzió során duplum szűrést ke1l elvégezni.

2.
3. Napló
4.
5.

1994-2005 cikkgyűjtemény WiNISIS és CSV formátumú rekordjainak
konverziója, Aleph500 v.20-as adatbéaisba szervezése, HL]NMARC formátumban.
A rekordok száma:122.500 db +/.1O%-os eltérésmegengedett.
A konverzió során duplum szrírést kell elvégezni.
Uj horizont reper1órium 1990-2004 CSV rekordok konverziója, Aleph500 v.20 -as
adatbázisba szervezése' HUNMARC formátumban. A rekordok száma: 3.300 db
+/-

6. A

0%-os eltéréS megengedett.
konverzió sotán duplum szűrést kell
1

elvégezni-

,

,

rj

.7. 1945
elotti cikkbibliográfia CSV rekordok konverziója, Aleph500 v.20 -as
adatbázisba szerwezése, HLrNMARC formátumban. A rekordok száma: 2.200 db
eltérésmegengedett.
konverzió során duplum szűIést kell elvégezni.

+ / -10%o-os

8. A

A rekordok száma mindösszesen: 140.000

db.

+l-l0%.

A feladat kezdósénekidőpontja: szerződéskötéssel egyidejűleg
Megvalósítás

határideje:

2013. augusztus 31.

A Megbízott kötelezettségei:

.
o
o

MegbíZott vállalja, hogy feladatait a Megbízó által adott útmutatás és a rendelkezésre
bocsátott rekordok alapj an végzi.
Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, valamenrryi, a tevékenység
megvalósításával összefuggő ismeretéről.
Tevékenységecsak az előzőekben meghatározott feladatok ellátásríra vonatkozik, a
Megbízó ezen túlmenően _ jelen megbízás keretében más feladatra nem kötelezheti
a Megbízottat.

A Megbízó köte|ezettségei:

o
r

A projekt megvalósítása folyamán koordinálja a résztvevő tevékenységeit, feladatait.
Szakmai tanácsadási szo1gáltatást biztosít a Megbízott munkájához, e||átja az

adminisztrációs és a pénzügyi feladatokat.
információáramlás megszervezéséről.
tájékozÍatásáÍkövetően jogosult a megbízottól
közvetlen információt kémi.
Köteles szerződésszerű teljesítés esetén jelen vállalkozói szerződésben meghatiírozott
díjat megfizetni a Megbízott részére.
Utasítási joga csak jelen szerződés tárgyaként meghatarozott feladat ellátásáÍa
vonatkozik.

o Gondoskodik az a partnerek közötti
o A Megbízó képviselője előzetes
r
o

Pénzügyi eIszámoIás:

A Megbízó nettó l00.- Ft
az^z nettő

EgyszázEt

+

+ 27oÁ

Ára. l ar (rekord),

2,|y. LFA / db (rekord) díjban ál|apodik meg a Megbízotta|.

A

pénzügyi teljesítés a feladat hibátlan minőségű ós hianyalan elvégzése után történik'
MegbÍzott 70.000 db (rekord) konverziójának elvégzésétkövetően, az e|végzett teljesítés
arányában nyújthat be 1 db részszÍLrn|áÍ.,majd szerződésszerű teljesítéstkövetően 1 db
végszámlát.

Megbízott legfeljebb 140.000 rekord díját jogosult 1.eszámlázni'
telj esítésigazoláShoZ kötött.

A Megbízó a díjat számla ellenében, átutalással egyenlíti ki

A

számla ben1ujtása

15 napos |rzetési határidővel.

Szerződést biztosító me|lékkötelezettségek:
késedelmí kötbér: 50.000'- Bt/nap
meghiúsulási kötbér: 650.000'- Ft

_
_

A jelen

szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Fe1ek

alkalmami. Felek

a

a Ptk.

jelen szerződés elolvasását és közös

szabráJyait rendelik

értelmezéstkövetően

helybenhagyólag azza| irják a|á, hogy a szabad akaratuknak mindenben megfelel.

A szerződés harom

(3) o1dalon, négy (4) eredeti példanyban készült.

Jelen szerződésben szereplő költségek elszámolása
azonosító-sziímú tamogatási szeuődés alapjan tör1énik.

Veszprém, 2013. májls
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