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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről COMPREATOR Kft. (1106 Budapest, Hatház u. 3. fsz. 3.; Adószám: 23507034-2-42, ügyvezető:
Sóti Dezső), mint megbízott, a továbbiakban: „Megbízott”
másrészről Szőc Község Önkormányzata (8452 Szőc, Kossuth Lajos u. 41.) mint megbízó, a továbbiakban:
„Megbízó”
Megbízott és Megbízó a továbbiakban együttesen: „Felek” között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:
1. Szerződés tartalma
Megbízott elvégzi a Megbízó kezelésében levő temető részletes feltérképezését, a síremlékek adatainak, fotójának és helyének rögzítését az általa készített Temető Nyilvántartás programban (továbbiakban Szoftver) a 2.
pont szerint.
2.
2.1. Megbízott kötelezi magát, hogy a térképészeti munkákat a következő jellemzőkkel végzi el:
A temetőt részletesen felméri és annak eredményeként elkészített térképet a Szoftverben rögzíti. A térképnek tartalmaznia kell a síremlékeket, a temetőt határoló kerítéseket vagy sövényeket, a ravatalozót,
az urnafalat, a temető útjait, kútjait, továbbá a nagyobb fákat, sövényeket, padokat hozzávetőleges megjelenítésben. A térképen levő síremlékeket társítja a Szoftverben az adott síremlék adatlapjával.
2.2. Megbízott kötelezi magát, hogy a síremlékeken található adatokat a helyszínen rögzíti és a síremlék
fényképével együtt a Szoftverben rögzíti.
2.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés aláírásával a 2.4. pontban körülírt Szoftver felhasználási
jogát a Megbízott 40.000 forintért adja át a Megbízónak.
2.4. Megbízott kötelezi magát, hogy a http://temetőnyilvántartás.hu oldalról letöltött és a Megbízó által kipróbált demó verzióval – a korlátozások kivételével – mindenben megegyező Szoftvert készít, amely 1
darab, legfeljebb 1.000 sírhelyet tartalmazó temető kezelésére alkalmas. A Szoftver tartalmazza a Térkép
Modult, valamint az Elektronikus Nyilvántartó- és Sírbolt Könyvet is. A Szoftver Megbízott kizárólagos
tulajdonát képezi, annak Megbízó által történő felhasználási joga (licenc) egy számítógépre vonatkozik
és a megbízási díj teljes összegének a kiegyenlítéséig a Megbízott tulajdonában marad. A Szoftverre vonatkozó további megállapodásokat a telepítésekor elfogadott licencszerződés tartalmazza.
2.5. Megbízott a munka teljesítését 2015. június 30-ig, vagy a 3.1 pontban szereplő Megbízó által átutalt előleg számláján történő megérkezésétől számított legfeljebb 60 napon belül vállalja, amennyiben az utalás
2015. május 1. után történik meg. A Megbízói késedelem időtartamáig Megbízott késedelme nem áll be.
3.
3.1. Felek megállapodnak, hogy a becsült munkadíj 50 százalékát, valamint a Szoftver árát, vagyis nettó
135.550,- Ft, azaz százharmincötezer-ötszázötven forint összeget Megbízó a szerződés aláírását követően a Megbízott számlájára előlegszámla ellenében átutalja. Az előlegszámla a díjbekérő számla kiegyenlítését követően kerül postázásra.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban szereplő munkák teljesítését követően a pontos síremlékszám
és a kimért kiadható sírhelyek számának ismeretében elszámolnak. A Szoftvert a Megbízott átadja a
Megbízónak, aki az előleg összegével csökkentett, az elszámolás alapján egyeztetett megbízási díjból
még hátralévő végösszeget végszámla ellenében 8 napon belül átutalással kiegyenlíti.

………………………………

…………………………….

Megbízott

Megbízó

4. Megbízási díj
4.1. A 2.4 pontban szereplő szoftver felhasználási díja (vételár) 40.000 Ft.
4.2. A térképezés, és az adatok rögzítésének díja 700 Ft/síremlék, 273 db síremlék alapján a becsült végöszszeg 191.100 Ft. A pontos végösszeg a síremlékek és kiadható sírhelyek valós számától függ.
4.3. A kiadható sírhelyek feltérképezésének és a programban történő megjelenítésének költsége: 200
Ft/sírhely.
4.4. Jelen szerződésben szereplő összegek ÁFA nélkül értendőek.
5. A Megbízott köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Megbízóra illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen
személlyel olyan adatot, amely a jelen megbízás folytán jutott tudomására, és amelynek közlése a Megbízóra
vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Felek megállapodnak abban, hogy az átadott információk minden esetben üzleti titok tárgyát képezik, azaz a Megbízó és Megbízott közti információcseréről, beleértve valamennyi a Megbízó által a Megbízottal közölt információt, ismeretet, adatot és tényt, valamint a felek megbeszélésein elhangzott közléseket Megbízott köteles bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek
kizárólag Megbízó írásos beleegyezésével hozhatja tudomására.
6. A felek jelen szerződést átolvasás és egybehangzó értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt
cégszerűen írják alá.
7. Bármely esetleges jogvita esetére felek – hatáskörtől függően – kikötik a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
8. Jelen szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá a
vonatkozó jogszabályok, előírások az irányadóak.
9. Jelen szerződés a Felek cégszerű aláírásával 2 példányban készült, 2 oldalból és 9 pontból áll.
Kelt: Budapest, 2015. 03. 26.
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