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EGYEDI SZERZŐDÉS  

„ELTE_2021_126_INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FLUORESZCENCIA ADATBÁZIS LÉTREHOZÁSÁHOZ ÉS 

ELEMZÉSÉHEZ” 

amely létrejött egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem (székhely: 1053 Budapest, Egyetem 

tér 1-3.  Nyilvántartási szám: FI80798, Adószám: 15308744-2-41, Számlavezető bank: Magyar 

Államkincstár, Számlaszám: 10032000-01426201-00000000, képviseli: Dr. Scheuer Gyula, kancellár), 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a PRINTNET Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 11., céget 

nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-085378, 

adószám: 12496679-2-13, képviseli: Hári Péter, ügyvezető), és 

a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., céget nyilvántartó cégbíróság 

neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: 

Szűcs Norbert, ügyvezető),  

a S&T Services Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., céget nyilvántartó cégbíróság 

neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-190211, adószám: 23569810-2-13, 

képviseli: Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor, ügyvezető, cégvezető),  

az E-GROUP Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 11., céget nyilvántartó cégbíróság neve: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045390, adószám: 13665908-2-41, képviseli: Kuthy 

Antal, vezérigazgató),  

a NETvisor Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045730, adószám: 14023059-2-43, képviseli: Szabó 

Zoltán Attila, igazgató elnök),  

a DMS Services Kft. (székhely: 1021 Budapest, Labanc út 6. A. ép. fszt.1., céget nyilvántartó cégbíróság 

neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-342789, adószám: 14727485-2-41, képviseli: 

Varga László, ügyvezető),  

a Soloron 40 Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-140407, adószám: 26789402-2-41, képviseli: Bönde 

Ádám, vezérigazgató),  

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon 

az alábbi feltételekkel.  

 

1.  A szerződés létrejöttének előzménye: 

A Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ) (továbbiakban: Beszerző) által a 

központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 

valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 

informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. 

rendelet alapján „Európai Uniós forrásból megvalósuló alkalmazásfejlesztési” tárgyban lefolytatott 

központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Java alapú fejlesztői környezethez 

vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési 

szolgáltatások nyújtása ) eredményeképpen a Beszerző és az Szolgáltató között keretmegállapodás 

(Fő CPV kód: 72262000, 2021/S 018-041758; EKR001044962020 (írásbeli összegzés megküldésének 

dátuma: 2021. szeptember 2.) jött létre (továbbiakban: KM). 

KM azonosítószáma: DKM02SWFE21 

KM aláírásának dátuma: 2021. szeptember 16.  



 

 

KM időbeli hatálya: 2026. szeptember 16. 

KM mennyisége: 340 000 000 000 

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A 

közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az 

együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Szolgáltató, a PRINTNET Kft., a 

Szerződést – meghatalmazás alapján – az összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen 

szerződést aláíró Szolgáltató jogosult – meghatalmazás alapján – az összes közös ajánlattevő nevében 

a számlát kiállítani.  

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak. 

Szolgáltató, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során 
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő 
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a közbeszerzési 
dokumentáció részét képező műszaki leírásban foglaltakat. 

 

2.  A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés tárgya az „ELTE_2021_126_Informatikai szolgáltatások Fluoreszcencia 

adatbázis létrehozásához és elemzéséhez”, amely a keretmegállapodásos eljárás 1. része 

eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - 

beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, az 

Szolgáltató pedig elvállalja az 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott 

követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített elemekből álló 

alábbi szolgáltatások nyújtását 

Szolgáltatót a jelen egyedi szerződés teljesítéséért eredményfelelősség terheli. 

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a PRINTNET Kft. teljesíti. 

 

3.  A szerződés teljesítési határideje:  

A Szerződés a Felek általi aláírás – nem egy időpontban történő aláírás esetén a későbbi aláírás – 

napján lép hatályba és a Felek szerződésszerű teljesítéséig marad hatályban. 

Szolgáltató a jelen szerződés keretén belüli szolgáltatásokat 2021. november 30-ig köteles teljesíteni. 

Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

4. A teljesítés helye és módja: 

4.1. A teljesítés helye: 

A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. 

4.2. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szolgáltató számára bármikor olyan körülmény áll 

elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szolgáltatónak haladéktalanul írásban 

értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen 

pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki a Szerződés késedelmes teljesítésre, illetve 

szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak alkalmazását. 

 

 



 

 

4.3. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő 

együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, 

jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szolgáltató 

egyidejű késedelmét kizárja. 

4.4. Megrendelő előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3) 

bekezdésének alkalmazását. 

 

5. A fizetendő ellenérték:  

5.1. Az Szolgáltató a jelen szerződés alapján végzett szolgáltatást az 1. számú mellékletben 

meghatározott szerződéses árakon teljesíti.  

5.2. Szolgáltatót megillető vállalkozói teljes összege: 17 300 000,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió-

háromszázezer forint + ÁFA. 

5.3. A vállalkozói díj tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi 

adót, illetéket, díjat és jogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési 

díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított 

értéke, mértéke 1,5% + Áfa. A közbeszerzési díj Beszerző részére történő megfizetésre az Szolgáltatón 

keresztül történik. Szolgáltató a beszerzési díjat köteles az Egyedi Szerződés teljesítése alapján járó 

ellenérték kiszámlázásával egyidőben az Érintett Szervezet részére kiállított számlán külön tételként 

szerepeltetni. 

5.4. Szolgáltatót a Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy 

szolgáltatás a Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A Szerződésben 

meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem 

emelhetők. 

 

6.  Fizetési feltételek: 

6.1. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést 

követően, a Kbt. 135. § (1) és (4)-(6) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok 

szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az Szolgáltató köteles a 

számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani (számlázási cím: 1053 Budapest, 

Egyetem tér 1-3.), majd a teljesítés helyére eljuttatni. A számlákhoz az aláírt teljesítésigazolást 

mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.  

6.2. Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:  

a) a számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő 

(postafiók) címére (cím 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.) küldi,  

b) a számlán szerepeltetni szükséges a teljesített szolgáltatások megnevezését, Megrendelő által 

megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 

(harminc) napot,  

c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,  

d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést  

e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa 

tv.) 169. § -a szerinti előírásoknak. 

6.3.  Az Szolgáltató a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.  



 

 

6.4. A számlán csak a KM és a Szerződés hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. 

Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdésében, valamint a Ptk. 

6:130. § (1) bekezdésében előírtak az irányadók. 

6.5.  Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi 

kamatot fizet a Szolgáltatónak. 

6.6. Szolgáltató 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Szolgáltató adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára 

megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

6.7. A közbeszerzési eljárás az alábbi európai uniós támogatásból valósul meg: 

Projekt azonosítója: GINOP-2.3.2-15 -2016-00051 

Projekt neve: E-orr kutatóműhely - természetes szagmintázatok elemzése és agrártudományi 

hasznosítása  

A támogatás intenzitása: 100 % 

A finanszírozás módja: utófinanszírozás 

 

7.  Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

7.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szolgáltatónak felróható 

okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás teljesítése, illetve hozzá 

tartozó dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szolgáltató – az erre okot adó 

körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési 

kötbér fizetésére köteles.   

7.2. A kötbér alapja a nemteljesítéssel, a késedelmes vagy hibás teljesítéssel érintett 

(rész)teljesítésre eső nettó ellenszolgáltatás. 

7.3. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. 

napjától napi 1 (egy) % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 (húsz) %-a.  

7.4. A 25 (huszonöt) napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult az Egyedi 

szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, mely okán Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére lesz 

kötelezett. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos 

szerződésszegése miatt a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő a jelen 

szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll. 

7.5. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától 

napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. 

A szakember(ek) rendelkezésre állásával kapcsolatos bármely változásról a Szolgáltató haladéktalanul 

köteles tájékoztatni Megrendelőt, továbbá az ezen személy(ek) rendelkezésre állását Megrendelő 

bármikor jogosult ellenőrizni. Amennyiben a szakember(ek) rendelkezésre állása az Egyedi Szerződés 

időbeli hatálya alatt egybeszámítva 20 naptári napot elérő időtartamban nem biztosított a Szolgáltató 

által, Megrendelő jogosulttá válik az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Felek 

megállapodnak, hogy minden naptári nap után, melyen a szakember rendelkezésre állása a jelen 

szerződés időbeli hatálya alatt nem biztosított, Szolgáltató érintett naptári naponként a jelen szerződés 

teljes nettó ellenértékének 0,05 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítésikötbért köteles fizetni a 



 

 

Megrendelő részére. Az ily módon megállapított kötbér értelemszerűen beleértendő a hibás teljesítési 

kötbér maximális mértékébe. 

7.6. A kötbérek kumulált mértéke nem haladhatja meg a jelen szerződés teljes nettó értékének 30%-

át..  

7.7. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.   

 

8. Szerzői jog, jogszavatosság  

8.1. Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások eredményeire, dokumentációra, annak tárolására 

kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendelő részére, továbbá a Megrendelő által felügyelt vagy 

ellátott Intézmény részére felhasználási engedélyekre is kiterjedően. A felhasználási jog terjedelme: A 

felhasználási jog területi, cél-, mód-, mérték- és időbeli korlátozás nélkül illeti meg a Megrendelőt, 

beleértve az átdolgozás, feldolgozás, fordítás, bármely más módosítás, ezek eredményének 

többszörözését is. 

8.2. Szolgáltató szavatol, hogy harmadik személynek nincs és nem is lesz olyan joga vagy igénye, 

mely a teljesítését korlátozná vagy kizárná. Ilyen ok felmerülése esetén Szolgáltató haladéktalanul 

köteles intézkedni a saját költségén ennek elhárításáról. A jelen pontban szabályozott 

felelősségvállalások Szolgáltatót jelen egyedi szerződés megszűnését követően is terhelik.  

8.3. Szolgáltató – az általa, illetve jelen szerződés teljesítésébe bevont közreműködője által 

teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a szerződés tárgyával kapcsolatos minden szerzői jogi, 

szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő követelés kielégítését magára vállalja és teljesíti, arról 

Megrendelőt haladéktalanul mentesíti. 

8.4. Szolgáltatónak kártalanítania/mentesítenie kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 

további olyan igény esetén is, amely a szellemi alkotásokra vonatkozó jogok megsértéséből származik. 

Az ebből eredő károkat Szolgáltató köteles a Megrendelőnek megtéríteni. 

8.5. Szolgáltató, amennyiben a vonatkozó eljárásjogi szabályok lehetővé teszik félként, egyébként 

beavatkozóként az erről szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul részt vesz minden, 

Megrendelő ellen a jelen szerződés következtében szerzői jog megsértése miatt indított peres 

eljárásban, vagy választása szerint azt peren kívül egyezséggel lezárja, továbbá Megrendelőnél 

keletkezett indokolt és igazolt költségeket és károkat haladéktalanul megtéríti vagy magára vállalja. 

8.6. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Megrendelő – a 

kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett – a 

szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 

 

9.  A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése  

9.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

9.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag 

írásban módosíthatják. 

9.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141. § (4) 

bekezdés a) pontja alapján – módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 



 

 

9.4. Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha  

a) Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt) %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel.  

 

10. Titoktartás 

10.1. Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 

szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Szerződés lényeges 

tartalmáról. 

10.2. Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott 

információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, 

illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik Fél sem 

akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági 

eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.  

10.3. Amennyiben a Szerződés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltatónak harmadik személy 

számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával 

teheti meg. 

10.4. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik 

félnek Szolgáltató által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy a Szerződésben való 

közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.  

10.5. Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő 

károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a 

Megrendelő jogosult – választása szerint - a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani.  

 

11. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Tomcsányi Roland 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-(1)-483-8000 / 3706 mellék 

Kapcsolattartó e-mail címe: tomcsanyi.roland@iig.elte.hu 

 

12. Az Szolgáltató részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Hári Péter 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 309417685 

Kapcsolattartó e-mail címe: peter.hari@printnet.hu 

 

 

 

https://telefonkonyv.elte.hu/reszletes_telefonszam.php?mellek=3706&
mailto:tomcsanyi.roland@iig.elte.hu


 

 

13. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése 

13.1. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán 

érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. 

13.2. Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés 

keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen 

kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 

13.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem 

tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita 

elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 

13.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

13.5. A Szerződés, annak mellékletei, a KM, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumai Felek 

megegyezését teljes egészében tartalmazzák. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit 

magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 

13.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a 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 Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő 

lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

13.7. A Szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő 

szövegének rendelkezését kell alkalmazni.  

13.8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén a KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország 

mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes 

rendelkezéseket nem tartalmazhat. Ellenkező esetben a KM-mel ellentétes szerződéses rendelkezés 

helyébe automatikusan, minden egyéb jogcselekmény (különösen szerződésmódosítás) nélkül a KM 

vonatkozó rendelkezése lép. 

13.9. Ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely kikötés, 

feltétel vagy más rendelkezés a Szerződés részét képezi és a Szerződés szövegszerűen a kötelező 

tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény 

(különösen szerződésmódosítás) nélkül a Szerződés részét képezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KM, továbbá az alábbi mellékletek:  

1. számú melléklet: Műszaki leírás, megrendelt szolgáltatás- és árlista 

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

A Szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt elektronikusan jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Budapest, 2021. november Kelt: Budapest, 2021. november 

 

 

…………………… 

dr. Scheuer Gyula, kancellár helyett eljárva 

 dr. Rikker Emília 

Vevő részéről 

 

 

…………………… 

Hári Péter 

ügyvezető 

Szolgáltató részéről 

a közös ajánlattevők meghatalmazása 

alapján 

A Szerződés szerinti díj kifizetésére a GINOP-2.3.2-15 -2016-00051 számú projekt költségvetése nyújt 

fedezetet. 

 

Budapest, 2021. november 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

………………………………… 

Rozgonyi Miklós, gazdasági főigazgató  



 

 

1. számú melléklet 

Műszaki leírás - Szolgáltatás és árlista 

Részletes feladatleírás: 

1. A meglevő adatbázis bővítése: 
a. in vivo fluoreszcens felvételek adatfeldolgozása kidolgozásának és automatizálásának 

informatikai támogatása: nyers adatok előkészítése analízisre ko-regisztrációs 
számításokkal, a konkatanált adatsorok klaszteranalízise: algoritmusok megvalósítása. 

b. in vivo fluoreszcens mérési adatok integrálása az adatbázisba és a predikciós 
rendszerbe 

2. A meglevő kezelőfelület továbbfejlesztése 
a. Kezelőfelület kiegészítése az in vivo fluoreszcens felvételek beviteléhez, 

adatfeldolgozáshoz és predikcióhoz 

b. in vivo fluoreszcens mérési eredmények és predikciók integrálása a publikus felületre 

3. Predikcós feladatok: 

a. In vivo fluoreszcencia marker vegyületek keresése analitikus statisztikai módszerekkel: 
algoritmusok megvalósítása 

b. In vivo fluoreszcens klaszter mintázatok összehasonlító elemzése ismert minták 
alapján a beteg/egészséges minták felismeréséhez: adatelőkészítés, modellfejlesztés, 
modell optimalizáció, keresztvalidáció, eredmények értékelése: informatikai támogatás. 

c. Ismeretlen területek állapotának meghatározásához a korábban fejlesztett GC-MS és 
plate readeres mérés alapú módszer kiegészítése az in vivo fluoreszcens mérések 
alapján: informatikai támogatás 

d. Mintarendszer építése anyagkeverék meghatározására in vivo fluoreszcencia mérések 
alapján többosztályos osztályozó rendszerrel (anyag helyett anyagkeverék a vizsgálat 
tárgya): informatikai támogatás 

4. Korábbi szolgáltatási feladatok meghosszabbítása a projekt kiterjesztett futamidejére (web oldal 
fenntartás, karbantartás) 

Eredmények: 

1. in vivo fluoreszcencia marker vegyületekkel bővített adatbázis 

2. továbbfejlesztett felület az in vivo fluoreszcencia adatok és predikciók kezeléséhez 

3. feltanított, in vivo fluoreszcencia adatokkal kiegészített rendszer az ökológiai állapot (beteg/nem 
beteg) predikcióhoz 

4. mintarendszer anyagkeverék meghatározására in vivo fluoreszcencia mérési adatokból 

Átadásra kerülő eredmény konkrét megnevezése: 

Adatbázis és weboldal 

További elvárások: 

A megvalósításnak illeszkednie kell a korábbi fejlesztések során felállított szoftverek környezetbe. Az 

adatbázis bővítése feladat tekintetében a Megrendelő elvárása a meglevő eORR adatbázis struktúra 

kiegészítése. A jelenlegi adatbázis MariaDB 10.3.29 verziószámú adatbázis szerveren működik; 

sémájának leírását a projekt megkezdése után bocsátja a Megrendelő a Vállalkozó részére. 

 

A kezelőfelület továbbfejlesztése feladat esetében elvárás a meglevő PHP 7.1 alapon megvalósított 

rendszer továbbfejlesztése. A rendszer motorja MariaDB 10.3.29 verziójú adatbázist használ. A 

megvalósítás feltétele, hogy a kiegészítések kapcsolódjanak a keretrendszer jogosultsági rendszerébe, 

illetve bármilyen HTML5 szabványnak eleget tevő böngészőn hiba nélkül fusson. Az elkészült megoldás 



 

 

felhasználói felületeinek azonos működési logikára kell épüljenek, mint a jelenlegi rendszer. A 

Megrendelő a projekt megkezdése után teljes körű hozzáférést biztosít a jelenlegi rendszerhez és annak 

forráskódjához. 

 

A predikciós feladatok megvalósítására a Megrendelő Linux operációs rendszeren futó, Python vagy 

Java nyelven készült megoldásokat vár el, amelyek a megrendelő igénye esetén képesek GPU alapú 

működésre. A számítások tanító adatait a rendszer MariaDB 10.3.29 verziójú adatbázisából kell 

kinyerni, amely a Vállalkozó feladata. A predikciós eredményeket a vállalkozó Excel vagy CSV 

formátumban kell átadja a Megrendelő részére. 

Cikkszám Termék név 
Mennyiség 

(db) 
Nettó egységár 

Termék összesített 
ára 

SWFE02-
SZF 

Szoftverfejlesztő (1 óra) 400 24 500 Ft 
9 800 000 Ft 

SWFE02-
ASZF 

Adattárház szakértő, 
fejlesztő (1 óra 

200 
28 500 Ft 5 700 000 Ft 

SWFE02-
ART 

Architekt / 
rendszertervező (1 óra) 

60 
30 000 Ft 1 800 000 Ft 

  Ajánlat összesített ára: 17 300 000 Ft 
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