
Szerz.szám: ‚~ ~ ~ ~

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ~NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-
2-44, Baukszámlaszánt K&H Bank Nyrt. 10403239-00027183-00000001] képviseli: Szabó Zoltán
Attila vezérigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a/z
CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út
84/A. BFI Irodali. ép. 2. em., cégjegyzékszám: 01-09-462781, adószám: 25809772-2-43, szángave
zető pénzintézet neve: Budapest Bank Nyrt., pénzforgalmi száinlaszám: 10103805-51054336-
00000001, Képviselő: Horváth Tamás vezérigazgató)
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen ős napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Megrendelő „FPIR Foglalkoztatáspolitikai Pénzügyi Információs Rendszer továbbfejlesztési-,
továbbá a forráskód módosításával és ismeretével járó szoftvertámogatási illetve karbantartási
feladatok” tárgyában a Kbt. H. része szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárásban Megrendelő, Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizi
kailag nem csatolt alábbi dokumentumok: a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumen
tumai, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3) Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szer
ződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen vállal
kozási szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat is.
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően’ a közbeszerzési eljárás lefolyta
tása során a Vállaikozóval közölt minden olyan — elsősorban miíszaki feltételt és körülményt — amely
a Szerződés teljesítése tekintetében lényeges információnak minősül. és ami kihatással lehet a jelen
Szerződésben foglaltak teljesítésére.

4) A Felek közötli jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés törzsszövege valamint inellékletei közőtli ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegének
rendelkezései alkalmazandóak. Felek kijelentik. hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő Szer
ződés \alamennyi feltételét tartalmazzák. így a Szerződésbe és mellékleteihe nem foglalt’ jelen Szer
ződés tárg\ ára ‚onatkozó korábbi megállapodások hatályukat vesztik (Tel jességi záradék).
5) Felek kijelentik’ hogy nem válik a Szerződés lartalmává minden szokás. amel’ nek alkalmazá
sában a Felek korábbi Üzleti kapesolatukban nwgegveztek’ és minden g~ akorlat. amelet egymás kő—
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zött kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

I .1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó elvállalja a Műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki le
Írás) valamint Vállalkoz6 Műszaki ajánlatában részletezettek szerint az FPIR Foglalkoztatáspolitikai
Pénzügyi Információs Rendszer továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával és isniere
tével járó szoftvertámogatási Illetve karbantartási feladatok ellátását.

1.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját, a
szállítandó eredménytermékeket továbbá a teljesítés egyéb követelményeket a Szerződés I. sz. mellék
letét képező Műszaki leírás tartalmazza.

1.3. Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott fejlesztési és követési feladatait a Meg
rendelő kezdeményezése alapján, a Műszaki leírás keretei között köteles elvégezni. Vállalkozó köteles
betartani a konkrét feladatot meghatározó Feladatlap előírásait, ami nem lehet ellentétes a Műszaki
leírásban előírtaktól.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE

2.1. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. ~X.30.)
Kora rendelet 13. ~-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is).

2.2. A szerződés a 2.1. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:

a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 2.1. pont szerinti feltétel teljesül, úgy a hatálybalépés időpont
ja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.

b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 2.1. pont szerinti feltétel, úgy a hatálybalépés
időpontja az azt követő 2. munkanap, hogy a 2.1. pont szerinti eset fetmáll.

2.3. A szerződés időtartama: 36 hónap.

2.4. A teljesítési határidők tekintetében a Műszaki leírás, a Műszaki ajánlat, a Feladatlapos megrende
lések, valamint jelen Szerződés rendelkezései az irányadók.

2.5. Vállalkozó kizárólag Megrendelő jóváhagyásával jogosult idő előtti teljesitésre.

2.6. Teljesítés helye: Budapest 1148 Róna a 54-56.

3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenérlékeként. a teljesítésigazolással igazolt, elvégzett
feladatok után az alábbi táblázat szerint illeti meg ellenszolgáltalás:

~. Nettó vállalkozói díj
Nettó Vállalkozoi 36 hónapra vetít

Feladat megnevezése egysegar Ye

(ÁFA nélkül)

Alkalmazástámogatási feladatok 7100 000 Ftl’ 255.600.000,-Ft
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Nettó Vállalkozói Nettó vállalkozói díj

Feladat megnevezése egységár 36 hónapra vetítve

(ÁFA_nélkül)

Szabályozási környezet megváltozásából

2 eredő — maximum 9000 fejlesztői em
bernap mértékű — szoltverkövetési és 100.000,-Ft/embernap 900.000.000,-Ft/9000
szottverfejlesztési feladatok embernap

Mindösszesen 1.155.600.000,- Ft

3.1.1. Jelen szerződés keretében Vállalkozót mindösszesen legfeljebb nettó 1.155.600.000-Ft ± ÁFA
vállalkozói díj illeti meg.

3.1.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irány
adóak.

3.1.3. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valameirnyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért a Vállalkozó más
jogcímen további ellenérték kIszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót
terheli.

3.1.4. Vállalkozó aláírásával kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy nem jogosult az ellenszolgálta
tás emelésére olyan esetben sem, amennyiben a jelen szerződés eredményeképp Új modulokat hoz
létre.
3.1.5. Felek rögzítik, hogy egy embernap 8 emberórának felel meg.

3.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szabályozási környezet megváltozásából eredő —9000 fejlesz
tői nap mértékű — fejlesztési és követési feladatokat lehívását Megrendelő által meghatározott ütemben
hívja le.

3.3. Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont 1. sorának elszámolása naptári havonta történik. Tört hónap esetén
a fhetendő díj a tárgy havi díj naptári napokra számolt arányosított része.

3.4. Elszámolás, számlázás:

3.4.1. Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számÚ melléklet) aláírását
követően jogosult számlát kiállítani, az alábbiak szerint:

3.4.2. Megrendelő a 3.1. pont szerinti táblázatban szereplő I.. sorszámú feladatok teljesítéséről — szer
ződésszerű teljesítés esetén - a tárgyhót követő IS napon belül havonta állít ki Teljesítést Igazoló Bi
zonylatot.

3.4.3. Megrendelő a 3.1. pont szerinti táblázatban szereplő 2. sorszárnú, Feladatlapon meghatározott
feladatok teljesítéséröl Teljesítést Igazoló Bizonylatot állít ki a Feladatlapon meghatározott teljesítési
határidőt követő 15 napon belül.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás

3.5.1. Vállalkozó a teljesítésigazolással elismert vállalkozási díj ellenértékére a s:ánn’ite/rő/ szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A / ~.

benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazo- &

ló Bizonylat (2. számú melléklet) csatolása. /1 ~‘
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3.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály — Így különösen az adózás rendjérői
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete .. Megrendelő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Meg
rendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

3.5.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási szerződés szá
mot,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 58. ~ és a 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési batáridőként a 30 napot,

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

— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

3.5.4. A számlát Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a Ptk. 6:130.
* szerint, a Kbt. 135. * (1), (5) és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.

3.5.5. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megren
delő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

3.5.6. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az h~dok(ok) meg-
jelölésével küldi meg a Vállalkozó részére. A Vállalkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szer
ződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Megrendelő nem
tagadhatja meg.

3.5.7. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

3.5.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti kése
delmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyi
ben Vállalkozó a számlát nem a jelen fejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

3.5.9. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, számlaszániában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

3.5.10. Vállalkozó a Szerződés aláirásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Megrendelő részére történő átadásával ~yilatkozat Partner Adatairól).

3.5.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

.4. VÁLLALKoZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozó köteles a Jelen Szerződésben és annak mellékleteihen meghatarozolt feladatokat telje
síteni.

4.2. Vállalkozó kő~eles a Jelen szeuődéshen meghat~rozou ‚alamennvi feladatát a jogszabályoknak, a
jelen szerződésnek. ‚alamint a Jelen szerződés mellél’leteinek megfelelően szerződésszerűen rel jesÍte—
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ni. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely ajelen szerződés
teljesítését, eredményét és a teljesítési határidőt érdemben érinti, vagy befolyásolja.

4.3. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelő számára valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbe
szerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt köteles nyilat
kozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.4. Vállalkozó által megnevezett alvállalkozók listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.5. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Meg
rendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fen
náll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va
lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy — Szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosu itságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

4.8. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.

4.9. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővei
történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Megrendelőt hala
déktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást
ad. A figyelmeztetés elnujlasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Amennyiben a figyelmeztetés
ellenére kéri a Megrendelő az utasítása végrehajtását minden ebből eredő felelősség illetve kár a Meg-
rendelőt terheli.

4.10. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt folyamatosan,
szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában tájékoztatja.

4.11 .Ámennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését. Vállalkozó tájékoztatja
Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

4.12. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő.
amely akadályozza az időben történő teljesítést. úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek küelentik.
hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Féhiek a közlés nélkül is ismernie kellett
— kötelesek egymást írásban érteMteni. ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése
előre láthatóan akadályba ütközik.

4.13. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel. mintha a telje
sítés során maga járt volna cl. alvállalkozó jogosulatlan igényhevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is. amely anélkül nem következett volna he.

4,14. Vállalkozó te’éken’ségéért önálló felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges l’árérr a Ptk. \o]lalkozó szabályai szerint tartozik felelősség—
eel.

4.15. Vállalkozó kép” iseletében eljáró szakértők, a meghízással összefliggő feladatail’at a legjobb
szakmai tudásukkal látják cl.
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4.16. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel sz Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai ma
gatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a VáHalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.

4.17. A szerződés és a szerződés teljesítése során keletkező összes leírás, dokumentáció, kezelési uta
sítás, levelezés és egyéb okmányok magyar nyelven készülnek. Megrendelő képviselőinek, illetve
munkatársainak közreműködésével zajló szóbeli egyeztetések magyar nyelven történnek.

5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő, a szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben meghatározottak szerinti vál
lalkozói díj megfizetésére köteles. Megrendelő a Vállalkozó 1.3. pont szerinti feladatainak szerződés-
szerű teljesítése esetén a Feladatlapokon meghatározott szolgáltatás átvételére és a vállalkozói díj Vál
lalkozó részére történő megfizetésére köteles

5.2. Megrendelő köteles biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges helyszínekre a Vállalkozó
munkatársainak bejutását.

5.3. Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és Vállalkozó által a helyszínen történő
munkavégzés feltételeit, valamint Megrendelő egyéb rendszereinek, kapcsolódó információinak vagy
dokumentációjának olyan mértékű rendelkezésre bocsátását, amely Vállalkozó feladatainak elvégzé
séhez szükséges. Minden olyan szolgáltatást, amelynek az üzembe helyezéséhez, teszteléséhez, vala
mint az üzemszerű működtetéséhez szükséges, beleértve a VPN-en keresztüli munkavégzé.st is, Meg
rendelő biztosít.

Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó rende
leteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) előzetes ismertetése Vállalkozóval. A jelen
pontban me~elölt szabályzatok ismertetésének elmaradása esetén azok esetleges megszegésért Vállal
kozó nem tartozik felelősséggel.

5.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani.

5.5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szer
ződésszerű teljesítését nem hátráltathatja, valamint az így feltárt esetleges hiányosságról a Vállalkozót
tájékoztatni kell. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasz
totta vagy nem megfelelően végezte cl.

5.6. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez sziiksé
ges, Megrendelő oldali feladatokat és feltételeket határidőre teljesíti, megfelelő alkalmazottainak köz
reműködésével szakmai támogatást nyújt és rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít Vállalkozó
számára.

5.7. Megrendelő kötelessége. hogy a jelen szerződés teljesítését befolyásoló, de jelen szerződés lárgyát
nem képező egyéb. Megrendelő érdekko éhen felmerülő fejlesztéseket és tevékenységeket a jelen
szerződés üteniezésének figyelembe vételével elvégezze. illetve a vonatkozó tevékenységeket fel
ügyelje és összehangolja.

6. A TELJESÍTÉS MÓDJA

6.1. Megrendelő képviseletében a teljesílésigazolás kiállítására a 9.4. pontban megnevezefl személyek
jogosultak. A teljesítésigazolást akkor jogosultak kiállítani. amennyiben Vállalkozó esalolta az összes.
Megrendelő által előírt. elkészítendő dokumentumot.

6.2. A feladatlapos feladatok átadás-átvétele (3.1. pont szerinti táblázat 2. sor).

6.2.1. Á Feladatlapos feladatainak elvégzését követően Vállalkozó köteles írásban Megrendelő részére
elfogadásra (átvételre) felajánlani azokat. Vállalkozó minden esetben köteles esatolni ilyenkor a válto
zásjegvzéket. Az elfogadási (átadás-átvételi) eljárás célja a Felek álla! közösen meghauíro7olt tesztek-
kel vagy más alkalmas módszerrel annak megállapítása, bogy a felajánlott teljesítés megfelel a szerző—
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désben, a szerződés niellékleteiben, az eseti megrendelésekben illetve a teljesítés során előállt feladat
specifikációban leírtaknak. A Felek megáflapodnak abban, hogy a teljesítés akkor történt meg késede
lemmentesen, ha Vállalkozó a jelen szerződésben és az eseti megrendelésekben meghatározott határ-
időkig elvégzi a jelen szerződés szerinti feladatait és azt elfogadásra (átvételre) felajánlja Megrendelő-
nek, Feltéve, ha Megrendelő a teljesítést elfogadja.

6.2.2. Megrendelő köteles az átvételre felajánlott szerződésszerű teljesítést a lehető legrövidebb, de
legalább a f’elajánlástól számított 12 napon belül átvenni vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén
ennek indokainak megjelölésével az átvételt megtagadni. A használatba vett, éles üzembe telepített
programtermék elfogadottnak és átvettnek minősül. Vállalkozó az elfogadott teljesítés (teljesítésigazo
lás) esetén jogosulttá válik a vonatkozó számla benyújtására, feltéve, ha a teljesítés szerződésszerű
volt.

6.2.3.Megrendelő nem utasíthatja cl az átvételt az érintett rendszer rendeltetésszerű használatát nem
befolyásoló, kisebb hibák miatt, u2yanakkor Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során jelzett
hibák kijavítására, hiánypótlás teljesítésére a jegyzőkönyvben foglalt határidő lejártáig, továbbá kése
delmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér megfizetésére.

6.2.4. Megrendelő jogosult póthatáridőt szabni abban az esetben is, amennyiben megtagadja az átvé
telt. A póthatáridő biztosítása nem jelent mentesítést (halasztást) Vállalkozó kötbérfizetési kötelezett
sége alól.

6.2.5. A Felek a teljesítés átadás-átvételekor a dokumentációban, illetve a Vállalkozó végleges ajánla
tában meghatározott és a szerződés teljesítése során részletesen egyeztetett, a Felek által kölcsönösen
elfogadott inódszertan alapján járnak el.

6.2.4. Felek az 1.3. pont szerinti fejlesztési és követési feladat teljesítése alatt egy adott Feladatlapon
meghatározott feladat (azaz az azt alkotó összes részfeladat) szerződésszerű teljesítését értik. Vállal
kozó ezen feladatainak teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Vállalkozó jelen szerződés
keretében a Feladatlapon meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul teljesítette és a teljes
körű ütnkcionalitással működő termékeket / szolgáltatásokat a meghatározott minőségi és mennyiségi,
valamint egyéb követelményeknek megfelelően előillította, illetve nyújtotta és a Megrendelő haszná
latába dokumentáltan átadta.

6.2.5. Megrendelő jogosult mindaddig megtagadni az átvételt, amíg Vállalkozó nem teljesítette az
adott Feladatlaphoz tartozó valamennyi feladat elvégzését, adott esetben eredménytermék átadását
illetve, amennyiben egyéb módon, nyilvánvalóan megállapítható, hogy Vállalkozó nem teljesítette
teljes körűen az érintett ütem során elvégzendő feladatokat.

6.3. A havi átalánydíias feladatok teliesítése (3.1. pont szerinti táblázat 1. sor).

6.3.1 Vállalkozó havi rendszerességgel köteles csatolni havi tevékenységlistát, ami minimálisan tar
talniazza a tárgyhóra vonatkozó alábbi Műszaki leírás 3. sz. melléklete szerinti feladatokra vonatkozó
kimutatást.

6.3.2. Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylatot a fenti dokumentumok hiányában nem jogosult
kiállítani.

6.4.Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért. fflggetle
nul ittol hog’ izokit swt nng’i ‘igy ilnihlkozoji e~ctleg egveb ~ogszei ien bevont ni midik
személy alkalmazza.

63. l3árnmelv. nem szerzödésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igén\ éről. amelyek Megrendelőt a szerződésszegés kö’ ci
kezinénveként megilletik.

7. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE. JÓTÁLLÁS
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7.1. Vállalkozó késedelembe esik, ha a jelen Szerződésben meghatározott feladatait (beleértve a
jótállásra vonatkozó szerződésen alapú kötelezettségeit is) olyan okból, amelyért felelős, annak
esedékességekor szerződésszerűen nem teljesíti (késedelmes teljesítés).

7.1.1. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja az
érintett feladat nettó vállalkozói díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi I % mértékű. A késedelmi
kötbér maximális mértéke az érintett feladat nettó vállalkozói díjának 20%-a. Amennyiben Vállalkozó
késedelme valamely határidő tekintetében eléri a 30 napot, Megrendelő érdekmúlás miatt jogosult
jelen szerződéstől elállni vagy felmondani.

7.2. Vállalkozó jelen Szerződés céljának meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni.

7.2.1. Megrendelő jogosult a meghiúsulást megállapítani különösen akkor, ha a Vállalkozó
késedelmes vagy a hibás teljesítése vonatkozásában a Megrendelő által meghatározott póthatáridő
olyan okból, amiért felelős eredménytelenül telik el, vagy a vállalkozói késedelem olyan mértékű,
hogy az a Megrendelő oldalán teljesítéshez fi~ződő érdekmúlást eredményez, továbbá amennyiben a
Megrendelő által kiszabott késedelmi kötbér eléri a kötbér maximumát és Megrendelő az említett okok
bármelyike miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll.

7.2.2. Megrendelő jogosult a szerződés meghiúsulását akkor is megállapítani, ha bármely rendszer
vonatkozásában az I. számú mellékletben előírt tényleges rendelkezésre állás csökkenése az elvárthoz
képest két egymást követő hónapban több mint 8% vagy bármely rendszer vonatkozásában az I.
számú mellékletben előírt maximálisan megengedettnél több rendszerleállások száma két egymást
követő hónapban több mint 12, és erre tekintettel Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal
felmondja, vagy a szerződéstől eláll.

7.2.3. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult időszak (azaz a szerződés megszűnésének napja és
a szerződés időbeli hatályának utolsó napja közötti időszak) vonatkozásában valamennyi átalánydíjas
szolgáltatás (3.1. pont szerinti táblázat 1. sora) tekintetében a meg nem fizetett nettó havi átalánydíjak
összértékének 10%-a, de minimum a 3.1. pont szerinti táblázat 1. sor havidíj (mint egységár)
összegének háromszorosa. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó jelen pont szerinti
szerződésszegése miatt a Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít Vállalkozóval szemben, úgy a
meghiúsulási kötbér mellett egyidejűleg nem jogosult késedelmi kötbért is érvényesíteni a
meghiúsulással érintett feladat miatt, tehát a korábban megfizetett késedelmi kötbér összegével a
meghiúsulási kötbér összegét csökkenteni kell.

7.2.4. Amennyiben a meghiúsult időszak tört hónapot is tartalmaz, úgy a tört hónap esetében a havi
átalánydíj időarányos részét kell figyelembe venni.

7.2.5. A meghiúsulási kötbér jelen Szerződés által Megrendelőnek biztosított elállási vagy azonnali
hatályú felmondási jog Megrendelő általi gyakorlásának vagy a jelen Szerződés Vállalkozó általi
jogsértő megszüntetésének napjától számított 10. (tizedik) napon válik esedékessé.

7.3. Az SLA megsértése esetén alkalmazandó hibás teljesítési kötbér

7.3.1. A ‚ileip Desk elváil válas:aa’ási határidők Tene:eu jnitraíaiiási időben” esetében:

. krilikus. sürgősen elhárítandó problémák a 3.1. pont szerinti táblázat 1. sora, a havi di 50 °o—a

. Egyéb (nem kritikus) problémák esetén a 3.1. pont szerinti táblázat 1. sora, a La’ i díj 10° o-a

7.5.2.Ámenn’ ihen \~állalkozó megsérti a Műszaki leírás szerinti alábbi követelményét: .J: FPIR
Teivezezi rtn’/s:t’r nj’iíi’; tartást //on’ rel/leli ;ei,’/e/hw:Jsie ‚t/1’ isa a s:el:o’/es hlönntaina ah’sit
Iiaionr’y ct/wit hogy cl/e a 99 t—Ot’. ág’ Vállalkozó az alábhiak szerint köteles köthér lizetésére:

. Az elóírt SLA’ értéktől ‚aló. I —3°o—os rendelkezésre allás—csökkenés esetében. százalékonként,
a havi dij 10 °o-át:
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o Az előírt SLA értéktől való, 4%-ot elérő vagy meghaladó rendelkezésre állás-csölckenés ese
tében a havi díj 40 %-át;

7.3.3. Amennyiben Vállalkozó megsérti a Műszaki leírás szerinti alábbi követelményét: „Az FPIR havi
‚ncxiinális leállásoJc darabszáma rendszer nyitva tartást időben 4”, úgy VáHalkozó az alábbiak szerint
köteles kötbér fizetésére:

A maximális Vállalkozó által fizetendő
leállások kötbér százalékos mértéke
darabszámát
meghaladó leállás
száma

1 vagy 2 a havi díj I 5%-a

3 a havi díj 30%-a

4-től a havi díj 40%-a

7.4. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult a vállalkozási díjba beszániítani.

7.5. Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6.187. *-ának ~3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a telj esítés alól.

7.7. Felek tudomásul veszi a Ptk. 6:186. ~ (1) bekezdésében foglaltakat.

7.8. Jótállás

7.8.1. Vállalkozó az általa jelen szerződés teljesítésének keretében nyújtott szolgáltatásokkal kapcso
latban az igazolt teljesítés időpontjától számított 12 hónap időtartamig teijedő jótállási kötelezettséget
vállal.

7.8.2. Felek tudomásul veszik a P1k. 6:171-6:173. ~-ban foglalt rendelkezéseket.

7.8.3. Vállalkozó az általa jelen szerződés keretében kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesí
tése keretében átadott termékek! nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek a jelen szer
ződésben meghatározott feltételeknek és műszaki követelményeknek, a megrendelői elvárásoknak,
valamint a jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak jelen szerződés céljá
nak betöltésére.

7.8.4. Megrendelő szavatossági és jótállási igényeit azok felmerülését követően haladéktalanul írásban
bejelenti Vállalkozónak, aki köteles a hiba, hiányosság kijavítását, illetve megszüntetését haladéktala
nul megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül befejezni, vagy a várható befejezés időpontját Meg
rendelővel egyeztetve meghatározni. Amennyiben a hiba kijavítása, hiányosság megszüntetése az
előbb említett időintervallumon belül nem lehetséges, Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni
a liibából vagy hiányosságból fakadó károk, működési fennakadások vagy leállások elhárításáról és
köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely a megfelelő működés helyreállítása. illetve további
károk megakadályozása érdekében szükséges. Vállalkozó ebben az esetben köteles minden megtett
intézkedésről haladéktalanul értesíteni Megrendelöt.

7.8.5. Vállalkozó, a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényei teljesitésének köteles ingyenesen
eleget tenni.



7.86. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt Megrendelő által bejelentett jótállási, Illetve szavatos
sági igények ajótállási, illetve a szavatossági idő lejárta után is érvényesithetők.

7.8.7. Felek kijelentik, bogy a szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti harmadik személyekkel
kötött egyéb szerződéseik megsértését. Kijelentik továbbá, bogy jelen szerződés megkötésének pilla
natában nines tudomásuk arról, hogy ajelen szerződés megkötése vagy teljesítése harmadik személyek
jogait sértené.

7.8.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése érdekében kizárólag
jogtiszta szellemi termékeket használ fel, amelyek saját szellemi alkotását képezik, illetve amelyek
tekintetében jogot szerzett azok jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő felhasználására. Vállalko
zó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi
vagyoni értékű Joggal (szerzői jog, védjegy, szabadalom, használati minta, ipari minta, know-how,
licenc, stb.) rendelkezik, amelyek a jelen szerződés keretében által szállított dokumentumok és szol
gáltatások vagy annak részei használatára vonatkozóan felmerülhetnek.

8. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK

8.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés keretében általa létrehozott szerzői
védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan Szerzői vagyoni/felhasználási
joga, amely a Megrendelőnek a 8.2. pontban hivatkozott felhasználását korlátozná vagy
akadályozná, egyébként az ilyen szellemi alkotások vagyoni jogai a Vállalkozót vagy annak
alvállalkozóját illetik meg. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való
fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.
8.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi ajelen szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és továbbhasznosítási jogát. Kijelenti,
hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli,
területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi
alkotások körébe tartozó Joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a
szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és
elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A Jelen pontban foglalt
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása
jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, Illetve a kötelezettség teljesítéséért a
Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal. egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül
— hozzájárul a Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásoknak, műveknek a Megrendelő és az általa
me~elölt alfelhasználók általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is).
A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának
ellenértékét a Vállalkozó által meghalározott árak magukban foglalják.

8.3. Vállalkozó. az álla Ia, jelen Szerződés keretében, egyedileg fejlesztett új szolher termékekre és a
dokumenlációra. a szoüver megfelelő hard’er- és szofherkörnyezethen történő telepílésére. l’utLtására,
tárolására és archi’álására. területileg. időben és felhasználó számban korlátlan, kizárólagos
felhasználási jogot ad a Megrendelő részére. továbbá Megrendelő alfelhasználási engedélyekre is
kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai. illet\e az állami szer’ek \onatkozásáhan, A
Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult a jelen Szerződés keretében egyedileg
fejlesztett szoftver átdolgozására. I~ldolgozásóra, egyéb módosításra. illetőleg arra. hog’ ezen feladatok
cl’ égzésére harnmdik személlyel szerződési kössön. A Vállalkozó által jelen Szerződés keretében
cl’ égzen .a már meglé’ ő szoft-’ er termékekhez kapcsolódó szoflver követési szolgáltatások nem érintik
1 mu mclle’ o ~‚oIt’ et tet mekekhez I u7odo ~ze~ lot io~okii



8.4. Vállalkozó az általa elkészített dokumentumokra területileg, időben és felhasználó számban
korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot ad a megrendelő részére, továbbá megrendelő alfelhasználási
engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, illetve az állami szervek
vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult a dokumentumok
átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére
harmadik személlyel szerződést kössön.

8.5. Az FPIR adatbázisaiban szereplő adatvagyon a Megrendelő tulajdona. Az adatbázishoz való
hozzáférést, további feldolgozást, elemzést, értékelést a Vállalkozó a Szerződés keretében
maradéktalanul biztosítani köteles. Vállalkozó az általa jelen Szerződés keretében végzett fejlesztések
tekintetében, valamennyi az általa jelen Szerződés keretében kifejlesztett szoftvertermékre és
dokumentációra, ajelen szerződés 8.1-8.4’ pont szerinti tartalommal felhasználási jogot ad a Megrendelő
részére.

8.6. Vállalkozó — a dobozos, illetve kereskedelmi termékek (például a CT-EcoSTAT Rendszer)
kivételével — köteles az Új szoftver termékek kifejlesztett mindenkori aktuális verziójának Vállalkozó
által a megrendelő részére készített forráskódját, továbbá ennek módosításához és auditálásához
szükséges minden információt, dokumentációt átadni, amely esetben a forráskód a megrendelő
tulajdonába kerül. A Megrendelő a jelen pont szerinti szoftver módosításaihoz a dokumentációt és a
forráskódot jogosult korlátozás nélkül felhasználni.

8.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során végzett fejlesztésekhez a 8.6. pont szerint készült
forráskódot rendszerezetten elhelyezett módon, részletes kommentekkel (objektumok és tagjaik
közötti kapcsolat, hierarchia, be- és kimenetek stb.) köteles ellátni. A kód — konunentezés során a
beszédes technikai elnevezések használata és a tisztán tagolt, rendezett kód, valamint a bővíthetőség és
a kompatibilitási szempontok szem előtt tartása is Vállalkozó feladatát képezi.

8.8. Amennyiben Vállalkozó a szoftver elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, köteles a
közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötni, hoay a felhasználási
jogot Megrendelő, a Megrendelő és Vállalkozó közötti szerződésekben irt feltételekkel megszerezhesse.

9. KAPCSOLATTARTÁS

9.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó jelen
Szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban
értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és he
lyette új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban
kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosílást nem igényel.

9.2. Felek képviseletében a jelen Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizáró
lag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommu niká—
ció kizárólag írásos formában (ajánlott levél. ihx, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatáro
zott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető ér’ényesnek.

9.3. Jelen Szerződésben szabályozott eg’ültműködés során a szakmai kapcsolattariásra az alábbi sze
méhek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Általános kapesolanarró:

név: Czuth Zoltán László

beosztás: igazgató
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e—mail cím: : czuth.zoltant~nisz.hu

Telefon: ±36303724077

név: Pánisz János

beosztás: osztályvezető

e—mail cím: panisz.janos~nisz.hu

Telefon:06/1/469-2886

Vállalkozó részéről:

Név: Lukács Ajiita

Beosztás: üzletágvezető

Telefon: 353-9710

E-mail: lukacs.anita@cornputrend.lm

9.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttmí~ködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolásá
ra (beleértve az egyes feladatok elfogadását igazoló teljesítés igazolás aláírását is) az alábbi személy
jogosultak:

Czuth Zoltán László igazgató és Pánisz János osztályvezető

9.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesí
téséről haladéktalanul gondoskodnak.

9.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,

- tértivevényes ajánlott levélben,

- visszaigazolt e-mailben vagy

- visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

9.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazollan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett vissza
igazolás érkezett.

9.8. A tértivevényes ajánlott postai k-üldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. I-Ia a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette M (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett Vissza), az iratot — az el
lenkező hizonyításáig — a tostai kézhesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkana
pon kell kézhesitettnek tekinteni.

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

10.1. Vállalkozó vállalja. hogy a közpénzek lUbasználásának nyil” ánosságáról szóló szahályozásnak
megi~lelöen Üzleti titok cínwn nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lén) eges tarta lináról.
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10.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvá
nosságra hozatalát korlátozni Vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került,
de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

10.3. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, min
den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

10.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.

10.5. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
ás tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a másik fél jogosult a jelen
Szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.6. A Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából fel
tétlenül szükséges.

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, bogy jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglal
tak figyelembevételével ás kizárólag Írásban módosíthatják.

11.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a Szer
ződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Vállalkozó, illetőleg a Meg
rendelő) a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja, illetve olyan szerződésszegést kö
vet el, amelyhezjelen szerződés a felmondás lehetőségét hja elő.

11.3. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés Megrendelő részéről történő felmondása,
elállása a szerződésszegéshez fiiződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki,
illetve nem korlátozza.

11.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződéssze
géssel okozott igazolt kárát.

11.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállal
kozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltalni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot fiiggetlenül az
adathordozó jellegétől.

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Vál
lalkozó nem felelős, úgy Felek kötelesek egymással elszámolni.

11.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet. amely tekintetében fen
náll a Kbt. 62. ~ <))bekezdés k) pout kh) alpontjában meghatározott valamely feltétel. vagy

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 °~-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez vala
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
Fennáll a Kbt. 62. ~ ~1) bekezdés k) pout ki’) alpontiáhan meghatározott valamely Feltétel. (Kht. 143. ~
(3) bekezdés a) és h) pont).

II .8. Megrendelő jelen Szerződést bármikor jogosult indokolás nélkül 00 naptári napos Felmondási
határidővel a Válla Ikozóhoz intézett írásbeli n~ i latkozatta I ti~lmondan i.
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11.9. A felmondás nem érinti azokat, a Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által már írásban
visszaigazoltan elvállalt olyan fejlesztési feladatokat, amelynek a Felek által megállapított telj esítési
határideje esetlegesen túlnyúlik a 90 naptári napos felmondási időn. Ebben az esetben a szerződés
ezen feladat(ok) teljesítésével szűnik csak meg, azzal, bogy a 90. naptári napot meghaladóan Vállalko
zó ebben az esetben sem jogosult jelen szerződés terhére a 3.1, pont szerinti táblázat 1-3. feladatát
ellátni.

11.10. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy nem jogosult a kártérítésre a 11.8-l 1.9. szerinti felmondás
esetében.

12. VIS MAIOR

12.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes téljesítés vagy meglnúsulás vis
maior eredménye.

12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, más természeti vagy ipari
katasztrófák, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összernggésben
kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
ineghiúsulással, mely összefliggést Vállalkozónak Írásban igazolnia szükséges.

12.3. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

12.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem
teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz
erről írásos értesítést küld és a Felek a már teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével
elszámolnak egymás felé. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

13. VEGYES ÉS Z.ÁRÓRENDELKEZÉSEK

13.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében. hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát. mely közöltük a Szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről. akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

13.2. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon
belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összeitiggéshen keletkezett jogvitájukat.
úgy a jogvila elbírálására. hatáskörtől fiiggően a Budai Közponli Bíróság. illetve a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mag\ ar jog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönvvre és a Kht-re — rendelkezései az iránvadók.

13.4. A jelen Szerződés a Szerzödő Felek megeg’ ezésél teljes egészehen tartalmazza. A Felek jelen
Szerződés aláírásá’al annak rendelkezéseit magukra néz’e kötelező énén\űnek I~gadják cl.

13.5. I Ia bármelyik fél eg~ ‚ag» több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamely jog. jogorvoslat ‘agv választás gyakorlásához. az nem jelenti azt. hogy ugyanam~ak a
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feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. Á jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

13.6. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:’
I. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Nyilatkozat a nyertes ajánlattevő Jelen szerződés aláírásakor Ismert alvállalkozói

Budapest, 2018. július . .(~ Budapest, 201 &júliur’
o’AÁÁ~4a, ~‚

Megrendelő részéről:

A mellékletek teljeskörűen ás teljeskörú tartalommal a vegleges szerződeshez kerüfl ek csatolásra.
A szerződés pontjainak pontos számozása a végleges szerzodésben valtozhat.
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Szab’5 Zoltán Attila
vezérigazgató (4 .-

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűeu Működő Részvénytársaság

Vállalkozó részéről:

~...........

Horváth Tamás
vezérigazgató

CompuTREND Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság



1. számú melléklet
Műszaki leírás

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK MŰKÖDTETÉSÉT TÁMOGATÓ INTEG
RÁLT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓS RENDSZER (FPIR)
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1. Az FPIR bemutatása, előzmények

1.1. AZAJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA

Az állami foglalkoztatási szolgálat back office rendszereinek fejlesztése, a jogszabályok követésével
kapcsolatos feladatok keretében ajogszabálykövetésből, illetve megrendelői igények alapján származó
továbbfejlesztési és adatkonverziós feladatok, valamint szoftvertámogatási, illetve karbantartási fela
datok ellátása a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetését támogató Integrált Pénzügyi Informá
ciós Rendszer (FPIR) tekintetében a szerződés megkötésétől 36 hónap időtartamban.

A jelen dokumentációban ismertetett, továbbfejlesztési feladatok elvégzésére 9000 embernap mértékű
kapacitáskeretet biztosítása, melynek felhasználása ajelen műszaki leírásban szabályozott eseti meg
rendelések keretében történhet meg. A kapacitáskeret egy elvi maximumot jelent, melynek tényleges
megrendeléseit az eseti megrendelések során kölcsönösen elfogadott — az adott fejlesztési feladatra
kalkulált — kapacitásigény és a jelen eljárásban rögzített, az adott feladat végrehajtása során felhasznált
napidíj kategória normaköltségének szorzataként kell számítani.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt.) az alkalmazás működésé
nek — dokumentációban részletezett— támogatására a rendszer belső működését, valamint az FPIR
alapjául szolgáló CT ECOSTAT rendszer forráskódját és adatmodelljét részletesen ismerő fejlesztői
támogatást kíván igénybe venni.

1.2. AZ FPIR FEJLESZTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

A NISZ Zrt. és jogelődjei, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2009. március 28-án hirdetmény köz
zétételével induló tárgyalásos eljárást indított, melynek eredményeként az eljárás nyertes ajánlattevő
jével 2009. október 27-én vállalkozási szerződést kötött, melynek tárgya a felek által elfogadott teljes
körű rendszertervekben meghatározott követelményeknek megfelelő, a Computrend 2000 K~, mint
alvállalkozó által kifejlesztett CT-EcoSTAT alaprendszeren alapuló, de azzal tökéletesen integráltan
működő modulok kifejlesztése volt. A vállalkozó HP Magyarország Kft. — az említett alvállalkozó
bevonásával — a szerződés szerinti feladatait határidőben, 2011. április 28-án teljesítette. A 320/2014.
évi kormányrendelettel a fent említett alkalmazásokkal kapcsolatos feladatokat 2015.Ol.01-től a
KEKKH látta el. A 378/2016. évi kormányrendelettel a fenti alkalmazások fejlesztési és támogatási
feladatainak ellátására a NISZ Zrt. került kijelölésre 2017. január l-től.

A kifejlesztett alaprendszer és a hozzákapcsolódó modulok továbbfejlesztése a szerződés teljesítését
követően is szükséges, melyet

a) a jogszabályok,

b) a felhasználói és ajánlatkérői szakmai igények,

c) valamint a CT-EcoSTAT alaprendszerrel és modulokkal érintett szerteágazó szervezeti
struktúra megváltozása és a rendszernek ezekhez való folyamatos hozzáigazításának szük
ségessége indokol.

Az NISZ Zrt. és jogelődjei ennek megfelelően folyamatosan gondoskodtak a továbbfejlesztésről és a
forráskód változtatását és ismeretét igénylő szoftvertámogatási feladatok ellátásáról.

A legutolsó — 2017. december 28-ig hatályos — szerződés fejlesztési és továbbfejlesztési feladatok
elvégzésére szolgáló kapacitásai — főbb megvalósításként az integrált informatikai éves zárás automa
tizálása, a Közfoglalkoztatási támogatások nettó finanszírozásának fejlesztése, valamint az Országos
Támogatás—ellenőrzési Rendszer (OTR) fejlesztése következtében — a szerződés lejárta előtt kimerül
tek.
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Az NISZ Zrt. kérésére a Computrend 2000 Kft. nyilatkozott arról, hogy a CT-EcoSTAT rendszer szer
zői jogával kizárólagosan és teljes körűen rendelkezik. Az előző pontban említett szerződés alapján a
NISZ Zrt. a CT-EcoSTAT alaprendszerén túli funiccionalitás esetében rendelkezik a továbbfejlesztés
hez szükséges jogokkal, azonban az alaprendszer tekintetében csak Olyan felhasználói jogokkal ren
delkezett, amelyek nem terjedtek ki a többszörözésre, a forráskód-szintű átdolgozásra, továbbá a fel
használási engedély nem terjedt Id az alaprendszert alkotó szoüver eszközök bármely más módosításá
ra és továbbfejlesztésére sem.

( ‘ . I
ADO

Adatbőzis-kezolő
réteg

Függvén~Smk
Egyedi kemponens

készlet

~ Jegosults~gkezeIő [
~ Naplózősi réteg

réteg [

[ R~portin~ listőzési 1 I Külső interfész

[ szolgó Itatós szolgóltatós

Kentírezási réteg Keretkezelési réteg

1.3. AZ FPIR ÜZEMEL TETŐJE

a) az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, va
lamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 378/2016. Konn. rendelet
8. ~ alapján az NISZ Zrt.

b) a miniszterrel egyeztetve meghatározza az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében el
járó kormányhivatal és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal
hatósági, támogatási és szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges informatikai
és számítógépes rendszerek szakmai, tartalmi követelményeit, javaslatot tesz e számító
gépes rendszerek fejlesztésére,

e) fejleszti és működteti az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal
és az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási hivatal tevékenységével kap
csolatos informatikai és számítógépes rendszereket, továbbá ennek körében telepíti, tesz
teli és módosítja a programrendszereket és kiadja a programkezeléssel kapcsolatos fel
használói segédanyagokat,

d) az c) pontban meghatározott informatikai rendszerekkel összeR~ggésben teljesíti a mi
niszler, valamint további az adatok igénylésérejogosult szervek megkereséseit.

A CI-EcoSTAT keretrendszer moduláris felépítésnek FPIR-t érintő kapcsolódásait
mutatja:

— — — —— — — —.

CT-E ‚oSTAT
keretre ndsz or

az alábbi ábra

FPIR

űrlap készítő
szelgóltatás

. ~S. ~ ~S.. ~ ~~ ‘
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e) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter közreműködik az Európai Unió pénzügyi alap
jaiból és más külföldi alapokból támogatott egyes közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kép
zési programok megvalósításának tervezésében és szervezésében. Ennek megfelelően a
NISZ Zrt. koordinálja az FP& fejlesztésének folyamatát, meghatározza, illetve jóvá
hagyja a konkrét, valamint a rendszer használata során a felhasználók részéről felmerülő
fejlesztési feladatokat, és azok megvalósításának feltételeit.

1.4. AZ FPIR FELHASZNÁLÓI

Az FPIR felhasználói köre a Nemzeti Foglalkoztatási Alaphoz (NFA) tartozó foglalkoztatáspolitikai
eszközöket kezelő Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), a Belügyminisztérium (BM), az NFA for
rásból kifizetéseket teljesítő területi NFA kezelők: a megyei és Budapest Főváros kormányhivatalai
munkaügyi központjai, illetve a járási hivatalok kirendeltségei, valamint a NISZ MEPI érintett munka
társai. Az intézményrendszer felhasználói száma jelenleg hozzávetőleg 2200 fő.

13. AZ FPIR LEGFONTOSABB cÉLKrrŰZÉSEI

Az állami foglalkoztatási szerv és a minisztériumi felső vezetés számára:

a) A stratégiai tervezéshez szükséges hiteles, naprakész Információk összesített, csoporto
sított formában történő előállítása.

b) Döntéstámogatási eszköz a foglalkoztatás-politikai célok megvalósítására.

c) A különböző forrásból származó, de azonos célokat támogató források közös szakmai
elemzése.

d) Az FPIR rendszer, mint pénzügyi rendszer meghatározta adatkörből előrejelzések nyújtá
sának támogatása.

Forráskoordináció célterületen:

e) Az állami foglalkoztatási szerv stratégiai célja egy átfogó tervezési-értékelési rendszer
megvalósítása a kormányzati célok támogatásához.

~ Ez a területi sajátosságokhoz alkalmazkodva, a térségi jellemzőknek megfelelő eltérések-
kel történjen meg.

g~ A hazai és az ESZA forrásokból működtetett programok és támogatások összehangolt ter
vezése és kezelése valósuljon meg.

További kiemelt cél a számviteli és pénzügyi folyamatok egységesítése és a szakmai folyamatokba
történő beintegrálása, valamint az államigazgatás különböző szerveivel való adatszolgáltatás, illet
ve adatcsere biztosításának korszerűsítése. Kiemelt cél a pénzügyi és számviteli folyamatok egysé
gesítésén felül az is, hogy ezek a folyamatok zárt rendszerben legyenek kezelve. A program működése
a kifejlesztésekor és átvételekor hatályban lévő, államháztartásról szóló 2W 1. évi CXCV. törvény
rendelkezései alapján készült, és a jogszabályi változások követésével a jelenleg hatályos jogszabályok
alapján működik.

1.6. AZ FPIR ELEMEiNEK ISMER TETÉSE

Az EPER-t jelenleg az alábbi rendszermodulok alkotják:

I. KERETKEZELÉS MODUL

2. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS MODUL

3. KINCSTÁRKEZELÉS MODUL

4. PÉNZELLÁTÁS MODUL
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5. KIADÁS-ELŐKÉSZÍTÉS MODUL

6. IUADÁS-BONYOLÍTÁS MODUL

7. BEVÉTEL-BONYOLÍTÁS MODUL

8. KÖVETELÉSKEZELÉS MODUL

9. FŐKÖNYV MODUL

10. VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (VIR) MODUL

11. ELHELYEZKEDÉSI TÁMOGATÁS (EHT) MODUL

12. ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI INTERFÉSZ (ÁPI) MODUL

13. ORSZÁGOS TÁMOGATÁS-ELLENŐRZÉSI RENDSZER (OTR) MODUL

14. Védelmi modul

1.6. 1.KERETKEZELÉS MODUL

A keretek kezelése az FPIR rendszerben megvalósításra kerülő keretgazdálkodási folyamatok alapvető
eleme. A keretkezelés folyamatai a keretek megadásán, azok módosításán, átcsoportosításán keresztül
valósulnak meg. A keretkezelés sajátossága az, hogy minden keret-módosítás az EPIR-ben történik
meg, ugyanakkor ezen információk egy részének a szakrendszerben is rendelkezésre kell állnia. A
keretmegadási, módosítási és keret-leosztási, valamint a keretfelajánlás, keretigénylés és keret átcso
portosítások kezelése teljes körűen az FPIR-ben történik.

Az IR-FP)E. integráció egyik speciális eleme a keretek szinkronizációja. Ebben az esetben az adatát-
adás iránya az FP)R —> szakrendszer, azaz a keretek rögzítése elsődlegesen az FP)R-ből történik, az
összegek meghatározását és szervezeti egység szintre leosztását követően kerül át az adott szakrend
szerbe. A keretek ellenőrzése abban az esetben is megtörténhet, ha a két rendszer között nem él a kap
csolat. A folyamat részletei a következők:

1. A keretek meghatározása országos szinten

2. A keretek divízióra bontása

3. Központi keret-ellenőrzés

4. Keretleosztás a megyei központok által szervezeti egység szintig

5. Megyei keretellenőrzés

A keretellenőrzés az FPIR és szakrendszereinek integrációja során egy megfeleltető tábla a keresztre
ferencia alapján adja át a kereteket az FPIR-ből az adott szakrendszer számára. Az átadott keret szer
vezeti egységre leosztott, ellenőrzött keret.

Az alábbi felsorolásban látható, hogy milyen menU struktúrában és különböző funkciók kezelésével
lehet a keretgazdálkodási folyamatokat kezelni:

1. Törzsek

2. Kiadási jogcím törzs

3. Kiadási jogciin keresztreferencia

4. Keretkezelés

S. Keret lebontás

6. Új keret létrehozás
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7. Keret törlés

8. Áthúzódó keret megadása, tárolása, megjelenítése

9. Keret módosítás

10. Keret ellenőrzések

11. Keret felajánlások

12. Keret igénylések

13. Keret átcsoportosítások

1. 6.2.KÖTELEZETTSÉGVÁLLALA’S MODUL

Az FPIR rendszerben megvalósuló kötelezettségvállalási modul legfontosabb feladata a kötelezettség
vállalások, illetve az azok által generált keretlekötések, illetve keretfoglalások nyilvántartása. A köte
lezettségvállalás sajátosságának tekinthető, hogy a kötelezettségvállalások létrejöttük helye szerint
elkülönülhetnek.

Mind az FPIR-ben képződhetnek kötelezettségvállalások, mind FPIR-hez kapcsolódó szakrendszerek
esetében. Az FPIR kötelezettségvállalás nyilvántartásának egyik legfontosabb szabálya, hogy az egyes
keretek terhelése mindig csak az egyik rendszerből történhet (FPIR), tehát nem létezhetnek olyan kere
tek, melyekre kötelezettségvállalást rögzítünk niind az FPIR-ben, mind a kapcsolódó szakrendszerben.
Abban az esetben lehetséges, ha egy eszközön belül van FPIR-es és W-es aleszköz is és a keretek nem
kerülnek leosztásra aleszközre.

A kötelezettségvállalás egyik legalapvetőbb funkciója a keretek kötelezettségvállalásokkal való terhe
lésének figyelése. A rendszer e funkciója által biztosítja, hogy olyan keretre, melyen nem áll rendelke
zésre megfelelő felhasználható keretösszeg ne történhessen kötelezettségvállalás.

A kötelezettségvállalás tételes nyilvántartás a kötelezettségvállalási tételünkkel kapcsolatos összes
cseleknényt rögzíti idősorosan, és ezek az események visszakérhetők. Erre azért van szükség, hogy az
egyes tételeink módosulása mindig nyomon követhető legyen. Kötelezettségvállalások tételes nyilván
tartásából készül a kötelezettségvállalás analitika, a főkönyvet alátámasztó számviteli dokumentum.

Kötelezettségvállalás modulban az alábbi funkciók megvalósítása kerül megtervezésre:

1. Kötelezettségvállalások

2. Új kötelezettségvállalási tétel felvitele vagy új kötelezettségvállalás fogadása a szak-
rendszerből

3. Kötelezettségvállalási tétel törlése vagy kötelezettségvállalás törlése fogadása a szak-
rendszerből

4. Javítás/Módosítás vagy módosítás fogadása a szakrendszerből

5. Kötelezettségvállalás Ellenőrzés/Ellenőrzés visszavonás

6. Kötelezettségvállalás Ellenjegyzés/Ellenjegyzés visszavonás

7. Kötelezettségvállalás Hatályosítás/Hatályosítás \‘isszavonás

8. Kötelezettségvállalás meghiúsítása

9. Analitikák

10. Egyeztető listák
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1.6. 3.KINC’STÁRKEZELÉS MODUL

A kincstárkezelés modulban dolgozzuk fel az Electrából kinyerhető adatokat. A modult kezelő fel
használónak csak az a feladata, hogy időrendi sorrendben betöltse az összevont számlakivonatokat, és
betöltse a hozzá tartozó egyéb értesítőket (p1. PDE állomány, csekkes bevételi állomány).

Ebben a modulban rendezés (párosítás) nem történik, az a kiadás-bonyolitás illetve a bevétel
bonyolítás feladata.

A bankszámla kivonaton a felhasználó által kezdeményezett tranzakciók csak terhelések lehetnek. (De
nem minden terhelés a felhasználó által kezdeményezett.)

A terhelések átutalási állományok formájában jutnak el a banki terminálhoz, vagyis a Kincstárhoz.
Ezek az átutalási állományok lehetnek csoportosak (bankszámlára és lakcímre történő utalások is),
illetve lehetnek tételesek. Tételes esetben lehet a Kincstár II. file szerkezetet használni.

Az FPIR mindkét formátumot tudja kezelni, ami azt jelenti, hogy a felhasználó maga döntheti el, hogy
a tételeit milyen szerkezetben kívánja elküldeni. Kincstári körön belüli átutalások csak Ku. file szer
kezetbe kerülhetnek.

Fontos tudni azonban, bogy a különböző szerkezetben készített állományok tételei milyen formában
jelennek meg az összevont bankszámla kivonaton. A Kincstári H-ben készített átutalási csomag tételei
az összevont bankszámla kivonaton tételesen jelennek meg. A Csoportos GIRO formátumban készített
átutalási csomag tételei az összevont baukszámla kivonaton 1 sorban jelennek meg, egy összesített
értékkel. A tételes megtekintéshez egyéb értesítők letöltése szükséges.

Az átutalások eredményeiről a banki terminálon keresztül és e-mailben kapott jelentések alapján érte
sülhetünk. Az elektronilcusan feldolgozható állományokat az FPIR beolvassa, és ennek segítségével
könnyen párosíthatóak a kiadások és bevételek.

A következő felsorolás összefoglalja, bogy milyen kiterjesztésű álloinányokat tud adni a Kincstár és a
GH{O, valamint tud fogadni az FP]R:

1. Csoportos GIRO utalás tételeiről hiba lista(ERR)

2. Az összevont bankszámlakivonat nyomtatható változata (olvasható, értelmezhető
formában) (1(1V)

3. A hibás tételek nyomtatható változata (olvasható, értelmezhető formában)(LST)

4. Az összevont bankszámla kivonat teljesült tételei (A KIV kiteijesztésű állomány FPIR
által feldolgozható változata)(JOG)

5. Az összevont bankszámla kivonaton nem szereplő, hibás tételek(az LST kiteijesztésű
állomány FPLR által feldolgozható változata)(Hm)

6. A csoportos banki utalás eredménye, másnap megérkezik: lehet benne hibás tétel, amit
a Kincstár nem tudott fogadni, de a banki terminál elfogadott(CSS)

7. A csoportos lakcíines utalás eredménye, másnap megérkezik: ebben nem lehet hibás
tétel(PDE)

1. 6.4.PÉNZELLÁTA’S MODUL
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Az FPLR megvalósítása során kialakítandó Pénzellátás funkció a központi NFA egységhez tartozó
területi NFA kezelő egységek, valamint a központi NFA egység közötti pénzáramlás informatikai
támogatására szolgál. A modulnak az a feladata, bogy a területi NFA kezelő egységek pénzigénylése
alapján elkészítse a megfelelő — jogcímekre bontott — bizonylatokat, azokat elektronikusan eljuttassa
az NFA központi szervezetéhez, majd az engedélyezési eljárást követően a pénzellátást végrehajtsa.

A pénzellátással kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy ez valójában kétirányú folyamatot jelent,
nem csak a területi NFA kezelő egységei számára történő pénzátadást, hanem a területi NFA kezelő
egységeinél a „felesleges” pénznek a visszautalását is ez a modul végzi el. Ez azért fontos, mert ami
kor a pénzellátási bizonylat lezárásra kerül, akkor — amennyiben a teljes pénzigénylés összesített
egyenlege negatív - akkor annak az utalási tételnek az elkészíthetőségét a rendszer biztosítani fogja.

A területi NFA kezelő területi egységek (kirendeltségek) és a területi NFA kezelő szakmai egységek
közvetlenül nem vesznek részt a FPIR-ben bonyolított pénzigénylési folyamatban. A folyamat a terü
leti NFA kezelő pénzügyi egység szintjén kezelődik a rendszerben.

A péazellátás folyamatának befejezése, hogy a pénzellátási bizonylat megjelenik a területi NFA egy
ségnél. A pénzellátási bizonylat összege lehet pozitív vagy lehet negatív, illetve nullás egyenlegű,
amikor csak a jogcímek közötti átvezetések vannak. Erről a tényről riasztás formájában értesül a terü
leti NFA egység.

1.6. 5.KJADÁS-ELŐKÉSZÍTÉS MODUL

A kiadási modulok a kifizetések kezelésére szolgálnak a kötelezettségvállalás elemi tételeinek kezelé
sétől, az Elektrába történő beemelésig és a kivonat visszaolvasásáig. A inodulban a teljes kifizetési
folyamat elektronikus ellenőrzése véghez megy, illetve képes a szükséges bizonylatok «eljesítésigazo
lások, ‚ stb.) elkészítésére.

A kiadás előkészítés során a kötelezettségvállalások alapján elemi kifizetéseket hozunk létre. Az elemi
kifizetések szakmai teljesítésigazolásra kerülnek, melyek csomagszerűen összefogják a kifizetési téte
leket. Minden egyes szakmai teljesítésigazoláshoz a rendszer előállítja a nyomtatható teljesítésigazolá
si bizonylatot. Nyomtatást követően a teljesítésigazoló személy bizonylatra kerülő aláírása bejegyez
hető a rendszerbe.

A kiadás előkészítés első részében az FPIR-ben kezelt ügyek szakmai teljesítésigazolásait állítjuk elő,
és azokból készítünk teljesitésigazolásokat. M 1R-ből (továbbiakban; kapcsolódó szakrendszer) érke
ző tételek már szakmai teljesítésigazolással ellátott tételek, ott tehát nincsen szükség szakmai teljesí
tésigazolás előállítására az FPIR rendszerben.

A kiadás előkészítés jelentősebb részfeladatai:

I. Elemi kiflzetnivalók rögzítése (Bizonylatok befogadása)

2. Teljesítésigazolás tételeinek összeválogatása

3. Tartozás vizsgálatok elvégzése

4. Szakmai teljesítésigazo~ások kiállítása és nyomtatása

5. Teljesítésigazolás igazolása
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1.6. 6.KLIDÁS-BONYOLÍTÁS MODUL

Á modul használatának előfeltétele vagy a Kiadás-előkészítés során létrehozott, vagy más szakrend
szer által előállított teljesítésigazolások, valamint a Kincstárkezelésben betöltött banki kivonatok beol
vasásának megléte:

A kiadás bonyolítás főbb lépései:

I. Leválogatjuk — a szakmai teljesítésigazolások alapján - a fizetési kötelezettség analiti
kából azokat a tételeket, amelyeknek kifizetése esedékes

2. Utalvány elkészítése

3. Érvényesítés, és annak bejegyzése

4. Az utalvány utalványozásának bejegyzése

5. Kincstári utalási file összeállítása, utalványok és az átutalási file egyeztethetőségének
biztosítása

6. Kincstári utalás indítása, átadása a kincstár felé

7. Kincstártól kapott számlaösszesítők után a tételek rendezése

1.6. Z BEPÉTEL-BONYOLÍTÁS MODUL

A Kincstárkezelés modul által beolvasott kincstári kivonatokban szereplő bevételi tételek rendezése
ebben a modulban történik. Fontos, hogy a bevételekhez kell egyéb értesítő beolvasás, mégpedig a
csekkes befizetések PEK állománya. Ezáltal a bevétel bonyolításban a csekken befizetett követelések
teljesülései automatikusan párosíthatóak lesznek. Lehetőség van bevételi szakmai teljesítésigazolás
készítésére, és bevételi utalványok előállítására.

Követelés modullal való kapcsolat: A bevételek kezelése történik ezzel a funkcióval. A Bevétel bo
nyolítás a bevételi tételt ügyfélhez, esetleg annak valamely követeléséhez kapcsolja, de az összerende
lés véglegesítését mindenképpen a Követelés modulban kell megtenni.

Pénzellátás modullal való kapcsolat: A területi NFA kezelő egységek a várható bevételek és kiadások
figyelembe vételével, a finanszírozási jogcímek szerinti bontásban elkészítsék a pénzigénylés bizony
latokat, azokat elektronikusan eljuttassák a központi NFA egységhez, amely az előírt ellenőrzési és
engedélyezési folyamatokat követően, ütemezetten biztosítja a területi NFA kezelő egységei számára
az NFA kezeléséhez szükséges pénzellátást. Amikor a területi NFA egység bankszámláján, illetve a
banki kivonaton megjelenik az összeg annak fogadását a Bevétel bonyolítás folyamatában leírtak sze
nut kell kezelni a rendszerben.

Kiadás-előkészítés modullal való kapcsolat: Téves bevétek visszautalásánál a kiadás előkészítés ‚no
dulban a program lehetőséget biztosít a visszautalásra.

Kötelezettségvállalás modu[lal való kapcsolat: Miután az adott hónapnak Vége van lehetőség van aria.
hogy a teljes hónap lezárásra kerüljön pénzforgalmi szempontból. A bevétel-bonyolítás pénzforgalmi
zárását követően, a kötelezettségvállalás modu Iban. adott hónap lezárásra végrehajtható.
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Főkönyv modullal való kaucsolat: Kontir mátrix feltöltésekor, a bevételi és kiadási jogcímek eltérő
módon kezelendők, ezért a két törzs kezelése is eltér egymástól. Kontír mátrix összeállítása központi-
lag, felügyeleti hatáskörben történik.

1.6. & KÖ VETELÉSKEZELÉS MODUL

A követelés modulban lehet nyomon követni az összes (FPIR-es és JR-es) követelést/visszakövetelést,
beleértve az utólagos elszámolási kötelezettséggel nyújtott támogatások és kölcsönök visszafizetésé
nek, elszáinolásának kezelését.

A Követelés modul kapcsolata az FPIR-ben található további modullal az adatáramlás szempontjából:

Bevétel-bonvolítás modullal való kapcsolat: A követelésekre érkezett bevételek — amely bevételi téte
lekhez a Bevétel bonyolítás menüpontban kerültek beolvasásra és az adott tételhez azt a jelleget ren
delték, hogy Követelésre érkezett — kezelése történik ezzel a funkcióval. A tételt ügyfélhez, esetleg
annak valamely követeléséhez kapcsolja, de az összerendelés véglegesítését mindenképpen a Követe
lés modulban kell megtenni.

Kötelezettséavállalás modullal való kancsolat: Amennyiben a kötelezettségvállalás rögzítésekor a
felhasználó bejelöli, hogy az a kötelezettségvállalás követelés is, aklcor a kötelezettségvállalás alapján
történő pénzügyi teljesítés elkészítésekor, a pénzügyi teljesítéskor, ezt a jelölést figyelembe véve ké
szül egy automatikus követelés. A kötelezettségvállalás a követ&és részére a megjelölt tétel azonosító-
ját adja át. Keletkezhet követelés automatilcusan IR-ből vagy BERKOMP-ból átvett kötelezettségvál
lalás alapján is.

Főkönvv rnodullal való kapcsolat: Időszakonként (havonta) történik főkönyvi feladás a Követelés mo
dulból. A főkönyv felé követelés típusonként és előző éviltárgyévi bontásban forrásonként összegezve
adjuk fel.

1. 6.9.FŐKÖNYVMODUL

A Főkönyvi könyvelés Ni feladata, hogy a tárolt analitikai adatokban történt változásokat főkönyvi
számokon bemutassa, és alapjául szolgáljon az év végi beszámoláshoz. Igy az erre a fünkcióra kialakí
tott adatbázissal szembeni alapvető követelmény, hogy a rendszer működése szempontjából lényeges
adatbázisokat (kódtörzsek, szakfeladatok törzse, tranzakciós kódok törzse, a számlatükör és a kontiro
zási szabályokat tartalmazó törzsek) lehessen benne karbantartani. Az összes többi adatbázis innen
veszi a működéséhez szükséges törzsadatokat, továbbá, bogy a többi adatbázis főkönyvi kontírját ösz
szeolvassa.

1.6.10. VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (VIR) MODUL

Á Vezetői adatszolgáltatás modul átfogó célja az NFA működésének hatékonyabbá tétele, valamint a
VIR adatszolgáltatáshoz különböző riportok előállítása. 2015. évben fejlesztésre került az FPIR VIR
modal.

Közvetlen célja egy komplex adatgyűjtő és megjelenítő rendszer kialakítása, amely támogatja az adat
gyűjtési feladatokat. annak feldolgozásait. az adatok meg.jelenílését, s ezáltal nagymértékben segíti az
NFA szervezetének irányítását is. A Modul fejlesztésével biztosíthatóvá válik. hogy az FPIR rendszer
ben tárolt nagy mennyiségű Információk különböző. a vezetői igényeknek megfelelő dimenziók sze
rint váljon ekérdezhetővé. A lekérdezések futási ideje sokkal gyorsabb legyen. hiszen arra a logikára
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épült, hogy az este folyamán az előző nap halmozott adatait összegyűjti, azt betölti egy adat táblába és
az ott tárolt adatokból gyűjti Ic a kért információkat.

Az információk megjelenítését vezetői szempontok szerint végzi el. A Modul az NFA elemző és dön
tés előkészítő egységeinek, valamint felső- és középvezetés Számára nyújt információt az intézmények
teljesítményéről, a pillanatnyi állapotukról és a jövőbeni céljaikról. Legfőbb feladata a napi és a straté
giai döntéshozatal támogatása külső és belső információkkal egyaránt.

A mostani továbbfejlesztés célja ezzel szemben az, bogy a vezetők számára a VIR-ben lekérdezett
adatok ne csak arra szolgáljanak, hogy meg tudják nézni az adott pénzügyi helyzetet, hanem arra is,
hogy figyelje a főkönyv zártságának állapotát és annak figyelembe vételével visszamenőlegesen le
kérdezhető adatokat lehessen kinyerni.

A fentiek alapján a rendszer halmozott napi, valamint a főkönyv modulban zárt állapotnak megfelelő
halmozott havi adatgyűjtésen és információ-szolgáltatáson alapul. Országos (Központi) és megyei
szintű riportokat előállítására ad lehetőséget. Biztosítja, mind szakmai (p1. forrás, program, eszköz),
mind a területi (megye, kirendeltség) elkülönítések megvalósítását.

A felhasználók jogosultságai szakmai csoportosításonként (p1. forrás), területenként személyre szabha
tók, a jogosultság kiosztás, a védelmi rendszeren keresztül.

Az NFA ebből a statisztikai rendszerből kinyerhető információkon keresztül tud objektív képet kapni
az ágazat gazdálkodási működéséről.

1.6.11. ELHEL YEZKEDÉSI TÁMOGÁ TÁS (EH]) MODUL

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI.10.) Korm. rendeletben megha
tározottak célok megvalósulásának érdekében a KEKKH megrendelésére WEB-es alkalmazás kifej
lesztése történt

Az EHT-t az alábbi rendszermodulok alkotják:

1. lgénylői alkalmazás

2. Ügyintézői alkalmazás

Az igénylői alkalmazást a közfoglalkoztatásban részt vevő állampolgárok érik cl. Ezen keresztül tud
ják támogatási igénylésüket leadni.

Az ügyintézői alkalmazást a kirendeltségi ügyintézők érik cl. A leadott igényléseket ezen a felületen
bírálják cl.

Az EHT kapcsolatai:

Az EHT modul esetében az FPW által már ismert rendszerkapcsolatokon túl további speciális kapcso
latok kialakítására is sor került.

Az Ugymenet kialakítása során a kapcsolódó pénzügyi folyamatok a többi szakrendszerhez hasonlóan
az API alapján került kialakításra, azonban ezeken a folyamatokon kívül további integrációk bevezeté
sére és elemi kódtárak szinkronban tartására (nézeteken, szinonimákon keresztül, online) volt szükség.

Az FHR-rendszernek történő adatátadás standard ÁPI-n keresztül valósul meg. Az EHT-inodulban
elvégzett műveletek némelyike API — hívásokat is generál, nem csak az adott ügy ügyvitelében végez
változtatásokat. Az adatátadások automatikusak, nem szükséges az El-IT-ban végzett tevékenységeken
túl további tevékenységeket kezelni.

26



I. Ellenjegyzett kötelezettségvállalás átadása

2. Ellenjegyzett kötelezettségvállalás visszavonása

3. Hatályosult kötelezettségvállalás átadása

4. Hatályosulás visszavonása

S. Teljesítés-igazolás átadása

6’ Átadott teljesítés-igazolás stornózása

7. Követelés átadása FPIR-nek

Az EHT a központi iktató rendszerhez két tárolt eljárás szinonimán keresztül kapcsolódik’ Az egyik az
Új iktatás Új főszámra, a másik a meglévő főszámra iktatás alszámmal. Az iktatás minden felületen
azonos paraméterezést vár és azonos módon működik.

A kapcsolat feladata, hogy az EHT modul ne közvetlenül kérdezze le bejelentkezéskor az LDAP szol
gáltatást, hanem a beléptetés az OpenAM-re épülő SSO rendszeren keresztül történjen.

1.6.12. ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI INTERFÉSZ (API) MODUL

2013. januárjában éles üzemben bevezetésre került a foglalkoztatáspolitikai eszközök kezelését támo
gató egyes szakrendszerekkel történő integrációt biztosító Általános Pénzügyi Interfész (API) modul.
Az integráció egyik legfontosabb célja, hogy a munkaügyi szakigazgatási szervek ügyintézőinek
adminisztratív és párhuzamos adatrögzítési-, valamint abból eredő többlet ellenőrzési feladatait ér
demben csökkentse, ezzel hatékonyabbá, eredményesebbé és pontosabbá téve az országosan közel
2200 munkaügyi területen dolgozó kormánytisztviselő napi szakmai alaptevékenységét. Az integráció
megvalósulásával éves szinten mintegy 400.000 ügyfél, több mint fél millió egyedi ügyének kötele
zettségvállalási és pénzügyi lebonyolítási adatai kerülnek automatikusan átadásra.

A megvalósított integráció ügyviteli és informatikai alapfeltételei az alábbiak voltak (ALAPELVEK):

A pénzügyi (FPIR) és szakmai (IR, KOMP, TEA) rendszerek közötti integrált együttműködés egyik
kiemelt alapfeltétele volt a folyamatos üzembiztonság fenntartása. Ennek érdekében a megvalósítás
során olyan technológiai megoldás kivitelezését kérte az NMH, amely biztosítja, hogy bármelyik rend
szer leállása esetén a többi kapcsolódó rendszer és ezzel a kirendeltségi ügyvitel működése a lehető
legszélesebb körben megmaradjon, azaz a lehető legszélesebb körben biztosított legyen a rendszerek
önálló működése’

A megvalósítás másik kiemelt alapfeltétele volt a pénzügyi és szakmai rendszerek adatai közötti
konzisztencia biztosíthatósága volt, amely az adatvesztést kiküszöbölő technikai megoldásokon túl
magában foglalta az egyes rendszerek informatikai zártságának és visszakövethetőségének biztosítását
is.

A fentiek teljesítése érdekében a rendszerek között olyan szabványos és jól dokumentált interfész ke
rült kialakításra, mely a szakrendszerektől független általános és egységes pénzügyi interfészt bizto
sít az FPIR tranzakciós adatainak automatikus átadásához (API modul)’ A pénzügyi ás az integráció
ban érintett valamennyi szakmai rendszer az egyének és foglalkoztatók törzsadatainak egymás közötti
konzisztenciájának biztosítása érdekében használja az állami foglalkoztatási szerv, az ún. ETALON
törzsadatbázisát.

1.6.13. ORSZÁGOS T-ÍMOGA TÁS-ELLENŐRZÉSI RENDSZER (011?,) MODUL

Az Országos Támogatás—ellenőrzési Rendszer a Magyar Államkincstár támogatási konstrukcióinak’
támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartásinak. adatszolgáltatási kötelezettségeinek informatikai támo
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gatását biztosítják. A kincstári OTR rendszerbe az NFA bizonyos forrásait érintő támogatások adatait
kell feltölteni. A kincstári OTR rendszerbe csak azon intézmények tölthetnek fel adatokat, akik a Ma
gyar Allamkincstár honlapján regisztrábak és az adatfeltöltéshez regisztrációs kóddal és jelszóval
rendelkeznek.

Támogatást odaítélő intézmény jelen esetben NFA Divíziói konstrukciós adatlapot tölt ki a Magyar
Allamkincstár honlapján a kincstári OTR rendszerbe. Ha a konstrukció bejelentés sikeresen megtör
tént, akkor a bejelentő kap egy konstrukciós azonosítót.

Ezzel az azonosítóval fog tudni kommunikálni a kincstári OTR és az általunk fejlesztett FPIR OTR
kommunikációs csatorna. A kommunikációnak oda-vissza kell megtörténnie különböző státuszok
kezelésével.

Az oktatási segédletben részletesen leírjuk, hogy az OTR-ben rögzített konstrukciót, hogyan tudjuk
megfeleltetni az FPIR-ben lévő kiadási jogcím kódokkal. A megfeleltetés azért Fontos, mert így meg
kapjuk, hogy melyik keret érintett az adatszolgáltatásban.

Korábban az FPIR rendszerben nem lehetett kérelmet rögzíteni, de az OTR rendszer nem csak kötele
zettségvállalás és a hozzá tartozó kifizetés adatokat várja el, hanem kérelem adatokat is. Az adatszol
gáltatások köre az JR rendszerben, valamint az FP]R rendszerben rögzített adatokat is érinti. Ennek
megfelelően JR rendszerből (JR-ben rögzített kérelem adatok) érkezni fognak kérelem adatok az FPIR
rendszerbe.

2. Fejlesztés ás feilesztés támogatása

2.1. A SZERZŐDÉS TERHÉRE VÉGZENDŐ FŐBB FEJLESZTÉSI ÉS FEJLESZTÉST
TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A lent felsorolt, valamint az 1. sz. mellékletben részletezett feladatok elvégzése az ajánlatkérés tárgya
ként megjelölt 9000 embernap mértékű kapacitáskeretet terheli, teljesítési időpontja a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásától kezdődően 36 hónap időtartamig tart.

A szerződés időszakában várhatóan jelentkező —jelenleg részleteiben még nem teljes körűen tervezhe
tő, így nem specifikálható —jogszabály-követési, valamint eseti fejlesztést igénylő feladatok, valamint
adatkonverziós, oktatási, egyéb szakértői feladatok elvégzése a jelen pontban szabályozott módon,
eseti megrendelések keretében to~~rté~iet meg, amely az ajániatkérés tárgyaként megjelölt 9000 ember-
nap mértékű kapacitáskeretet terheli.

A kapacitáskeret terhére végzendő eseti megrendelés (feladatlap) alapján végzett feladatok lebonyolí
tási folyamata az alábbi:

I. igény bejelentése Megrendelői (ajánlatkérői) oldalról:

2. egyeztetések a feladat tartalmáról. felhasználandó kapacitás mértékéről:

3. igénybejelentés visszaigazolása Vállalkozó részéről:

4. feladat megrendelése G.Feladatlap~’);

5. feladat megvalósítása;

6. megvalósított fejlesztés fejlesztői tesztelése. teszt jegyzőkönyv átadása~
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7. ha a funkció érinti az integrált működést bármely külső rendszerrel, a teljesítés feltéte
le, hogy az Ajánlatkérő integrációs tesztje sikeres legyen;

8. teszt környezetre történő telepítés;

9. megvalósított fejlesztés tesztelése a megrendelő részéről;

10. éles környezetre történő telepítés.

A feladatok projektszerűen kerülnek megvalósításra. Ajánlatkérő az eseti megrendelések (Feladatlap)
részletes kidolgozását a szerződés időszakában releváns — alábbiakban felsorolt — feladatcsoportok
tekintetében tervezi, azonban az elvégzendő feladatok végleges köre csak a feladatok tényleges felme
rülése és definiálása után kerül véglegesítésre.

2.2. FEJLESZTÉSI ÉS FEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐFŐBB FELADA TOK

1. Elhelyezkedési támogatáshoz (EHT) köthető fejlesztési és támogatási feladatok ellátása.

2. NOM által megfogalmazott, a szerződéses időszakban várhatóan jelentkező— jelenleg
részleteiben még nem teljes körűen tervezhető, így nem specifikálható — jogszabály-
követési, valamint megrendelői igény (eseti) FPIR fejlesztést igénylő feladatok.

3. A szerződéses időszakban várhatóan jelentkező, és elvégzendő — jelenleg részleteiben még
nem teljes körűen tervezhető, így nem specifikálható — adatkonverziós, paraméterrögzíté
si, oktatási, egyéb szakértői feladatok például:

3.1. Egyéb fejlesztési feladatok

3.2. Általános Pénzügyi Interface-el kapcsolatos változások:

3.2.1 .Meglévő alkalmazásokkal kapcsolatos adatkommunikációk továbbfejlesztése

3 .2.2.Új alkalmazásokkal kialakítandó adatkapcsolat

2.3. FEJLESZTÉSI FELADA TOl’ KÖRE

A fenti (előző pontokban megjelölt) feladatok részletes tartalma és végrehajtásának tervezett
üternezése az eseti megrendelések keretében kerül rögzítésre.

A mellékletben felsorolt, az eddigiek során azonosított igazgatási igények a szerződés megkötését
követően feladatlapban kerülnek kidolgozásra és lefejlesztésre.

24. FEJLESZTŐI TESZT

Ajánlattevő köteles a fejlesztési illetve továbbfejlesztési feladatok eredményeként előállt szoflverter
mék saját fejlesztő környezetében fujnkcionális tesztelést végezni. A fejlesztések átadása során ajánlat
levőnek minden esetben mellékelnie kell a tesztelési jegyzőkönyvet.

Az Ajánlattevő csak a sikeres fejlesztői teszt eredményeként telepíthet a Megrendelő teszt környezeté
be. A telepítéskor a módosításokat tartalmazó változásjegyzék és szükség esetén teszt forgatókönyv
átadása kötelező! A teszt környezetbe történő telepítést követően Megrendelő felhasználói tesztet vé
gez. A Megrendelő sikeres felhasználói teszt esetén engedélyezi az éles környezetbe történő telepítést.
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2.5. FEJLESZTÉSEK EREDMÉNYÉNEK ÁTADÁS-ÁTvÉTELE

Ajánlatkérő a fejlesztés eredménytermékeinek megfelelőségét átadás-átvételi eljárás keretében teszte
léssel ellenőrzi. Az átadás-átvételi eljárás erre a célra kialakított teszt és oktató környezetben történik.
A tesztelés az alkalmazás üinkcionális megfelelőségét vizsgálja, a szerződés, vagy ahhoz tartozó fela
datspecifikáció alapján. A tesztelés előre meghatározott feladatok elvégzése révén ellenőrzi az alkal
mazás szerződés szerinti megfelelőségét, minden egyes funkció esetén rögzítve a tesztelés eredmé
nyét’

Az átadás-átvétel előkészítését Ajánlattevőnek az érdekkörébe tartozó alkalmazások és adatok tekinte
tében olyan minőségben kell megvalósítania, hogy az Ájánlatkérő által végzendő átadás-átvételi tesz
telést

1. funkcióhiány,

2. nem megfelelően működő ~bnkció,

3. külső rendszerrel való integrációs hiba,

4. paraméterezési és beállítási hiba,

5. adat- vagy paraniéter hiánya, vagy azok szinkronitásának hiánya, valamint

6. tesztelést és a helyes működés ellenőrzését lehetővé tevő lekérdezési-, vagy lista üinkció
hiba

ne akadályozza.

2.6. VERZIÓ MENEDZSMENT

A hibajavítások, fejlesztések, továbbfejlesztések következtében az FPIR programkódja módosításon
eshet át, aminek következtében szükséges lehet újabb verziók kibocsájtása. Mivel az FPIR (Eles,
Teszt, Oktató) rendszer több környezetben fut, ezért előfordulhat olyan állapot, hogy az FPIR-nek
több eltérő verziószámú alkalmazása fut az egyes eltérő környezetekben.

Ajánlattevőtől elvárt, hogy a megrendelővel (ajánlatkérővel) közösen kialakított verzió menedzsment
szerint — Ajánlatkérő eddigi gyakorlatának megfelelően — az egyes verziókat megkülönböztethetővé
tegye, illetve az egyes hibajavításoknál feltüntesse, hogy az adott hibajavítás mely verziótól elérhető
az egyes moduloknál. Ajánlattevőnek részletes és tételes változásjegyzéket kell vezetnie Ajánlatkérő
vel közösen kialakított formátum szerint, és

I. azt a fejlesztési ütemtervvel összhangban minimum a teszt rendszerre történő telepítést
megelőzően 5 munkanappal előre tartalmilag egyeztetni az Ajánlatkérő és az integrációt
érintő változások esetében a kapcsolódó rendszerek fejlesztőivel;

2. az egyes verziók mellé adnia, ami alapján későbbiekben is megállapítható, hogy melyik
módosítás mikor lett telepitve.

Ajánlattevő az Ajánlaikérővel közösen kialakított telepítési metódus alapján az FPIR és EHT modulja
inak verzióit csak a megrendelői (ajánlatkérői) jóváhagyás alapján telepítheti az FPIR (Teszt, Oktató.
Eles) különböző környezeteihe. A WEB es modul telepítése esetén átadandóak a telepítő csomagok és
a telepítéshez szükséges dokumentációk. A telepítési dokumentációkon túli rendszerdokumenlációk
&issítésére a fentiekben részletes elvárások szerepelnek.
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A telepítési folyamattal kapcsolatban megrendelő (ajánlatkérő) elvárásai az alábbiak:

1. Ajánlattevőnek a változásjegyzékkel folyamatosan összhangban lévő telepítési ütemtervet
kell kidolgoznia.

2. A telepítési ütemtervet az integrációs pontok tekintetében rendszeres szakmai egyeztető
fórumok keretében egyeztetnie kell az Ajánlatkérő és az integrálódó rendszerek fejlesztői
vel. Az integrációs pontok tekintetében ajánlattevő köteles olyan időben előre jelezni az
integrációs kapcsolatokat, amely alapján a kapcsolódó fejlesztések a kapcsolódó rendsze
rekben is elvégezhetőek.

3. Az integrációs fejlesztéseket definiáló FPIR és EHT oldali specifikációkat az előző pont
figyelembevételével kell elkészítenie.

4. A tesztre történő telepítést megelőzően legalább 2 munkanappal át kell adnia a fejlesztői
tesztelés tervét, a fejlesztői teszt tartalmát. Ettől ajánlatkérő a (24 órán belül szükséges)
rendkívüli telepítések esetén írásban eltekinthet. A tesztre történő telepítés engedélyezési
folyamatának részét képezi, bogy az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja az Ajánlattevő
az általa történt tesztelési jegyzőkönyvet.

5. A teszt rendszerre történő telepítést megelőzően kerüljön sor a fejlesztői tesztelésre, mely
nek elvégzését a tesztelés dokurnentációinak Ajánlatkérő projektvezetője és kijelölt mo
dulfelelősei számára a telepítést megelőzően történő átadással kell igazolnia a fejlesztő-
nek. Ezen kötelezettség alól — a telepítés sürgősségére tekintettel — az ajánlatkérő projekt-
vezetője az ajánlattevő tesztelés elvégzéséről szóló írásos nyilatkozata alapján felmentést
adhat. Ajánlatkérő jogosult ennek hiányában a telepítés elhalasztására, melyből eredő ké
sedelem tekintetében az ajánlattevőnek a szerződés szerint kell helytállnia.

Ajánlattevő ajánlatában ismertesse a verziótelepítések — fenti követelményeket kielégítő — java
solt adminisztratív és szakmai folyamatát továbbá a telepítési ütemterv általa javasolt mérföld
kő gyakoriságát (haviikéthetileseti), a telepítések típusait, az azzal kapcsolatos számára biztosi
tandó feltételrendszert.

2.7. RENDSZERDOKUMENTÁC’IÓ KIALAKÍTÁSA ÉS FOL YAMA TOS AKTUALIZÁLÁSA

Ajánlattevő feladata a rendszer módosításával összhangban a rendszer dokumentációjának (ok
tatási segédlet, tesztelési jegyzőkönyv, specifikáció, interfész- (API) és felhasználói kézikönyv doku
mentációjának~ modulonkénti folyamatos, nyomon követhető módon történő aktualizálása. Az Új fej
lesztésekről el kell készíteni a dokumentációt. A módosítások alapján a meglévő dokumentációkat
folyamatosan módosítani szükséges. A dokumentumok aktualizálását követően Ajánlattevő azokat
elektronikus és nyomtatott formában átadja Ajánlatkérő (Megrendelő) részére.

Logikai rendszerten’ (LRT) JFissítése:

Szükséges az FPIR fejlesztése alkalmával készült logikai rendszerterv (évenkénti) frissítése, oly mó
don, hogy a ü-issített rendszerterv az FPIR aktuális állapotát teljes mértékben lefedje. A dokumentum
frissítése alkalmával ajánlattevőnek a Jelen szerződés keretén belül kifejlesztésre kerülő funkciókat is
szerepeltetnie kell.

API inteífészspeczjikáció akt’rnlizálása:
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Ajánlattevő feladata továbbá a rendszer egységes és ÁPI felület dokumentációjának módosítása, és
a teljes projektmegvalósítás időszakában folyamatos aktuális állapotban tartása. A rendszer ki
alakításakor megfogalmazott — és a rendszer fenntartás és továbbfejlesztés költséghatékonyságát meg
alapozó — egységességre és általánosságra vonatkozó alapelv érvényesítése Ajánlattevő felelőssége,
melynek keretében az egyes szakrendszerek illesztését egységesen és általánosan kell biztosítania.
Ettől való eltérést csak Ajánlatkérő projektvezetésének jóváhagyásával valósíthat meg.

Felhasználói kézikönyvfriss.&ése:

Szükséges az FPIR bevezetése alkalmával készült felhasználói kézikönyv hissítése, Oly módon, hogy
a ítissített rendszerterv az FPIR aktuális állapotát teljes mértékben lefedje. A dokumentum Mssítésc
alkalmával ajánlattevőnek a jelen szerződés keretén belül kifejlesztésre kerülő funkciókat is szerepel
tetnie kell.

Üzemeltetői kézikönyv aktrializálása:

Ajánlattevőnek a megrendelővel (ajánlatkérővel) egyeztetve olyan módon és tartalommal kell kiegé
szítenie az FPIR üzemeltetési útmutatóját, hogy az tartalmazza a jelen szerződés keretében létrejövő új
funkciók speciális üzemeltetési igényeit, továbbá azokat az üzemeltetéshez szükséges további infor
mációkat, beállításokat, melyeket az eddigi működési gyakorlat ismerete alapján az üzemeltetési kézi
könyv még nem tartalmaz.

Az üzemeltetési kézikönyv készítése során Ajánlatkérő üzemeltetési területével közösen egyeztetve
kell meghatározni a dokumentációval, illetve annak kiegészítésével szembeni részletes megrendelői
(ajánlatkérői) elvárásokat

Az oktatási segédlet, specifikációk, felhasználói kézikönyvek aktualizálását és átadását folyamatosan
kell teljesítenie Ajánlattevőnek, és azok aktualizált átadását:

1. valamennyi tervezett oktatási mérföldkő előtt, illetve

2. valamennyi fejlesztési (rész)teljesítésigazolási mérföldkő előtt, illetve

3. a szerződés végső teljesítésigazolása alkalmával, valamint az eseti megrendelésekben a
fentieken túl esetlegesen definiált további alkalommal

meg kell tennie.

2.8. A FEJLESZTÉSI FELADA TOK SORÁNAJÁNLA TKÉRŐ ÁLTAL ELŐÍRT EL VEK

1. Ajánlattevőnek a fejlesztési feladatai során az Ajánlatkérő rendszerfejlesztésekhez össze
állított teelmológiai követelményrendszert tartalmazó Nem Funkcionális Követelmények
jegyzékében foglalt követelményeknek megfelelő fejlesztéseket kell megvalósítania.
Ajánlatkérő ezt átadja Ajánlattevő részére.

2. Az FPW felépítésének moduláris kialakítása a jelenlegi funkciócsoportok és programrész
letek optimalizálásával, a modulok közötti adalcserék és kommunikáció szabályozott mó
don, egységes elvek és szabványosított megoldásokkal, interface-k kifejlesztésével és be
vezetésével történjen. Ezen elvek részletes leírása átadásra kerül Ajánlattevő részére.

3. . Az alkalmazásszerver. az adatbázisszerver és a megjelenítő réteg külön biztonsági zóná
ban kerül clhelyezésre.
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4. A rendszer paraméterezhetősége és testreszabhatósága: Ajánlattevő köteles törekedni arra,
bogy az FPIR minél szélesebb körben tegye lehetővé a változtatások áWezetését forráskód
módosítás és fejlesztés nélkül, azaz a rendszer paraméterehetőségét és testre szabhatóságát
Ajánlatkérő elvárásai alapján fokozza. Paraméterezés alatt különösen, de nem teljes körű-
en az alábbi tevékenységeket értjük:

a) foglalkoztatáspolitikai eszközök leképezése,

b) kódkarbantartás,

c) formanyomtatványok, iratminták kialakítása, szükség szerinti módosítása, fejlesz
tői beavatkozást nem igénylő telepítéssel,

d) ellenőrzési szempontok beállítása, listák paraméterezése,

e) határidő figyelés szabályainak kidolgozását követő módosítása,

f~ dinamikus lekérdező lehetőségek biztosítása,

g) jogosultságok paraméterezése, felhasználói szerepkörök rendszerének felülvizsgá
lata és egységes kezelés kialakítása,

h) a rendszer működése során képződő logok elemzésének lehetősége, logok dinami
kus lekérdezésének biztosítása.

5. Funkcionalitás duplikációjának, az indokolatlan Új kódrészletek fejlesztésének elkerülése:
Új fejlesztési igények megfogalmazását követően a specifikáció kidolgozása során Aján
lattevő köteles a már rendelkezésre álló funkcionalitás felhasználására, Új kódrészletek ki
fejlesztése és bevezetése csak indokolt esetben történjen meg, illetve kerülni kell a funkci
onalitás duplJkációját.

6. verzióváltás és telepítések menetének egyértelmű, nyomon követhető meghatározása. A
rendszerben elérhetően nyilván kell tartani annak Fő verzióazonosítóját, az ahhoz tartozó
főbb, de önálló komponenseinek, valamint az adatbázisoknak a verzióazonosítóit.

7. egycsatornás feladatkiadás: Ajánlattevő a szerződésben kijelölt személyen keresztül, hiva
talos dokumentumonieszközön keresztül kaphat feladatot,

8. informatikai szakmai értekezleteken való részvétel:: az érintett más informatikai rendsze
rekkel való zökkenőmentes integrált működés biztosítása érdekében az Ajánlatkérő fela
datainak ellátását támogató szakmai rendszerek fejlesztését végző további vállalkozókkal.

2.9. A FEJLESZTÉS1 To VÁBBFEJLESZTÉSI FELADATOl’ KOORDINÁCIÓJÁVAL
KAPC’SOLA TOS ELVÁRÁSOK

Ajánlatkérő biztosítja az FPIR rendszerszervezők kijelölését, valamint gondoskodik rendszeres képzé
sükről. Ajánlatkérő koordinációjában történik meg továbbá a (tovább)fejlesztések tartalmának megha
tározásához szükséges, esetleges inteijúalanyok kijelölése.

1. Ajánlattevő folytatja Ic az adott modul működtetéséért felelős szervezetek, szervezeti e~y
ségek képviselőivel az esetlegesen szükséges szakértői egyeztetéseket és/vagy interjÚkat.

2. A (tovább)fejlesztések tartalmának meghatározásához szükséges információk és döntések
rendezett formában való nyújtása Ajánlatkérő feladata. Ilyen információk lehetnek külö
nösen, de nem teljes körűen:

a. az igény megfogalmazásakor aktuális helyzet, kiinduló állapot, munkafolya
mat(ok) bemutatása;

b. a tervezett állapot, munkafolyamatok, adminisztratív tevékenységek bemutatásaz
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c. a rögzíteni és lekérdezni kívánt adattartalom, annak belső összefliggéseivel és
egyéb adattartalomra vonatkozó kapcsolataival;

d. szükséges iratminták formátumára, adattartalmára vonatkozó követelmények,
iratminták meghatározása;

e. ellenőrzési szempontok meghatározása;

f. adatkörök és törzsadatok meghatározása.

3. A szakértői egyeztetést és/vagy interjúzást és az adott (tovább) fejlesztési feladat megren
delését megelőzően Ajánlatkérő és Ájánlattevő döntést hoz, hogy adott (to
vább)fejlesztések elvégzéséhez a fenti információk köre alapján az Ajánlatkérőnek melye
ket és milyen tartalommal kell hivatalos formában átadnia Ajánlattevő részére. A döntés
során szükséges megjelölni a szakértői egyeztetésre/inteijúra vonatkozó egyéb követelmé
nyeket is (p1.: interjúba bevont személyek köre, időigénye). A szükséges információkat,
dolcumentuinokat — ideértve a feladat prioritását, határidejét, a munkatervbe történő beil
lesztésre, illetve az Ajánlatkérő által igényelt felhasználói dokumentációra vonatkozó el
várásokat — Ajánlatkérő nyomtatott és/vagy elektronikus úton, hivatalosan adja át Ajánlat-
tevő számára.

4. A felhasználói szintű feladatleírást Ajánlattevő készíti el. Ajánlattevő köteles szintén elké
szíteni a feladat elvégzéséhez szükséges embernap becslést kategóriánként összesítve.
Ajánlattevő a becsléssel egyidejűleg köteles jelezni a feladat prioritásával, határidejével,
valamint a munkatervbe történő beillesztésével kapcsolatos észrevételeit, illetve aimak el
fogadását.

5. A felhasználói feladatleírást és a feladat végrehajtásának becslését — esetlegesen a munka-
terv módosítását — Ajánlatkérő jóváhagyja. Ha a feladat végrehajtásának becsiésében
Ajánlattevő és Ajánlatkérő többszöri egyeztetést követően is eltér, Ajánlatkérő dönt (a
szakmailag érintett minisztérium/hatóság bevonásával) a feladat megvalósításáról vagy
felfUggesztéséről.

6. Ajánlattevő elvégzi a fejlesztést a vállalt és Ajánlatkérő által elfogadott határidőre.

7. Ajánlatkérő a fejlesztések eredményének teszteléséhez szükséges tesztkörnyezet hálózati
és hardver infrastruktúráját biztosítja. Ajánlatkérő a szakrendszeri integrációban érintett
kapcsolatok teszteléséhez külön környezetet (Teszt, Oktató) biztosít a folyamatos műkö
dés alatt.

8. Ajánlatkérő az integrált alkalmazások összehangolt telepítését szabályozó telepítési rend
elkészítését tervezi. Ennek ajánlattevő oldali információinak biztosításához Ajánlattevő
közreműködését várja cl. Ajánlattevő köteles a más informatikai rendszereket érintő integ
rációban érintett alkalinazásverziók telepítési ütemtervét előre egyeztetni az Ajánlatkérő
vel, aki azt egyezteti valamennyi érintett további fejlesztővel is.

9. Az Ajánlattevő az elvégzett fejlesztések teszteléséről részletes tesztjegyzőkönyvet ad át a
teszt telepítés előtt.

10. Az Ajánlat-tevő az elvégzett változtatások felhasználói és fejlesztői dokuinentációját elké
szíti legkésőbb a tesztre telepítésig. A fejlesztői dokumentáció magában foglalja a beveze
tett üinkcióhoz kapcsolódó Új táblastruktúrák leírását, adatkapcsolatait, és a kialakított fel
használói szerepkör. jogosultság leírását. A dokumentációkat átvétel előtt Ajánlatkérő. il
letve az általa kijelölt, használattal érintett szervezet ellenőrzi és annak megfelelősége ese
tén elfogadja.

11. Fejlesztés tesztelése Ajánlatkérő által. Észrevétel esetén, egyeztetést követően a tesztelt
verzió javítása. szükség szerit újabb teszt telepítés. Sikeres felhasználói tesztet követően a
fejlesztés átvétele.

12. Amennyiben bármely fejlesztés tartalma érinti az ÁPI működését. adatszerkezetét, Vagy
használatát. Ajánlattevő köteles megfelelő időben, a kapcsolódó rendszerek módosításá
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hoz szükséges idő előtt (legkésőbb a fejlesztői teszt megkezdéséig) felhívni Ajánlatkérő
figyelmét a tervezett változásokra a kapcsolódó rendszerekben elvégzendő tervezési ás fej
lesztési feladatok elvégezbetősége érdekében.

13. Ajánlattevő köteles az APi dokurnentációját folyamatosan aktuális állapotban tartani és a
tervezett változások végrehajtásához előre az érintett további rendszerek fejlesztői számá
ra átadható módon Ajánlatkérő részére átadni.

14. Ajánlattevő feladata az elkészült fejlesztések integrációs környezetben történő telepítése,
szükség esetén ajánlatkérő munkatársainak a tesztelésben valós segítése.

3. Technikai upgrade JA VA környezetben futtatható rendszer érdekében

3.1. A TECHNIKAIÁTÁLLÁSAL SZEMBEN TÁMASZTOTT IGÉNY

Kormányzati elvárásként korábban megfogalmazásra került, hogy a kormányhivatalokban futó alkal
mazások vékony kliensen, böngésző típustól ~]ggetlenül is fütni tudjanak. Az FPIE. jelenleg vastag
klienses technológián működik, a kliensek csatlakozását, a Rheia alkalmazás szerverek oldják meg,
így jelenleg ezt a feltételt a rendszer nem tudja teljesíteni.

Továbbfejlesztési irányként került megfogalmazásra az FPIR 3 rétegű Java technológián alapuló átírá
sa, amely átírás, a fenti igény teljesítése mellett, a felhasználók, és a rendszer üzemeltetője számára is
számos előnnyel jár.

Az átírás megvalósítása esetén, a rendszer adatbázis struktúrája, valamint logikai működése nem vál
tozhat, illetve a felületek is olyan módon kerülhetnek újrairásra, hogy a felhasználók által korábban
megismert felületekhez azok a legnagyobb mértékben hasonlítsanak. Ezen feltételek mentén lehet azt
biztosítani, hogy az átállás gyorsan üidjon megtörténni, valamint, hogy a felhasználók számára a leg
kisebb változással járjon.

A technikai átállást ütemzetten a szerződés időtartama alatt kell megvalósítani.

3.2. ARCHITEKTÚRÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

1. A rendszer JAVA 8-at használ.

2. Alkalmazás szerver: Tomcat 7

3. A GUI felület: Vaadin

4. Ajelenlegi EPIR-es Oracle adatbázist használja. A kapcsolat ‚1DBC-n keresztül történik és
coimection poolt használ.

5. A rendszer a kliensekröl böngészőből érhető (Google Chrome. Internet Explorer 9 vagy
újabb)

6. A kliensekre semmilyen egyéb szoRver komponens telepítése nem szükséges.
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3.3. KIALAKÍTANDÓ KÖRNYEZETEK

A technikai átállási projekt során az éles környezet mellett különböző feladatokat ellátó környezetek
kerüljenek kialakításra. A környezetek kialakításáról Ajánlatkérő gondoskodik. Jelenleg a következő
környezet tervezett:

Teszt környezet: Az új verziókat éles üzemi használat előtt a tesztrendszeren kell letesztelni.

Ezek a környezetek az éles környezettől szeparáltan lesznek kialakítva állandó jelleggel.

3.4. INFRASTRUKTÚRÁT ÉiwvTŐ KÖVETELMÉNYEK

Infrastrukturális szempontból az élestől eltérő rendszerek alkalmazás-szervereire jellemző, hogy azok
egy közös hardveren kapnak helyet, de a különböző környezetek alkalmazás-szervere külön-külön
virtuális környezetek keretén belül lesznek kialakítva. Igy ezek egymástól szeparáltan menedzselhető
ek, leállíthatók, igény esetén könnyen költöztethetőek. Az alkalmaszásnak úgy kell elkészülnie hogy
virtuális környezetekben (Microsoü Hyper-V virtaalizációs technológia) működjön.

4. Szof’tvertámogatás

4.1. FŐBB SZOFTVERTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

Az FPH{ alapját képező CT ECOSTAT és az EHT rendszer forráskódjának esetenkénti változtatását és
a forráskód, valamint az adatmodelljének ismeretét igénylő FPIR szoftvertámogatási feladatok ellátá
sának keretében szükséges az FPIR üzemi működtetésének folyamatosságát biztosítani. Különös te
kintettel biztosítani szükséges a felhasználói észrevételek kezelésével, az egyedi eljárások tervezésé
vel, kivitelezésével kapcsolatos feladatok elvégzését, valamint FPIR és EHT rendszer üzemeltetéséhez
kapcsolódó egyéb informatikai szolgáltatások nyújtását.

Az Ajánlattevő az szoRvertámogatási feladatok ellátásáról az alábbiak szerint adjon ajánlatot:

a) a szerződés megkötésének napjától 36 hónapig terjedő időtartamra

b) átalánydíjas fizetési feltételek mellett

FPIR-Szakrendszerek Általános Pénzü2vi Interfész (ÁPI) működésének támo2atása

A szakrendszerek és a pénzügyi rendszer közötti szabályozott tranzakciós adatáramlás folyamatos
ellenőrzése, a fennakadások kezelése.

A fennakadások kezelését az közigazgatási folyamatoknak megfelelően, a tranzakciós események
szakmai sajátosságainak figyelembe vételével kell biztosítani.

Bejelentések eseti kezelése

Az alkalmazás használata során a felhasználók által bejelentett észrevételek, módosítási javaslatok
átvezetése a rendszeren, amely feltételezi az EcoStat rendszer által kezelt, az FPIR rendszer által is
használt adattáblák struktúrájának ismeretét.
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A támogatási feladatok teljesítését a 3. sz. mellékletben látható formában Ajánlattevő havi rendszeres
séggel jelenti.

Telefonos ü2yfélszoInáI~

Ajánlattevőnek, az Ajánlatkérő rendszerszervezőivel illetve az NGM kiemelt felhasználói számára a
felmerülő problémákkal kapcsolatban — a Hibabejelentő rendszeren felül — munkanapokon 8:00-17:00
között telefonos ügyfélszolgálatot kell biztosítania, ahol a megrendelő (Ajánlatkérő) oldali kollégák.
Ajánlattevő szakembereivel fel tudják venni a kapcsolatot.

Beszámoló táblák naraméterezése

A 4/2013. (1. II.) államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírja a beszámoló táblák ha
táridőben történő leadását, melynek alapvető feltétele az, hogy a FPIR rendszerben a beszámoló táblá
kat vezérlő paraméterek beállítása.

A beszámoló táblák paraméterezésének módosításai jogszabály változásból vagy egyéb program mó
dosításból (számlatükör változás, egyéb könyvelési módosítás) adódhatnak. A jogszabályi változással
érintett paraméterváltozási igényt Ajánlattevő jelzi Ajánlatkérő felé.

A FPIR programban a eellaparaméterek karbantartása havi feladat.

Paraméterezéssel kezelt BESZÁMOLÓ TÁBLÁK (megyei és Országos szintű)

. 01 Költségvetési kiadások

. 02 Költségvetési bevételek

• 03 Finanszírozási kiadások

. 04 Finanszírozási bevételek

• 05 Teljesített kiadások kormányzati tbnkciónként

• 06 Teljesített bevételek kormányzati itmkciónként

. 07 Maradványkimutatás

• 122014_Mérleg

. 13 201 4_Eredménykimutatás

. 16 Az eszközök értékvesztésének alalwlása

. ELLL kötelező ellenőrzések egyezőségének vizsgálata

• I 7/A Előlegekkel kapcsolatos kimutatás

. l/D űrlap Lejárt követelés nyilvántartása

Adatkonverziós feladatok és eseti adatszolEáltatási i~énvek kielé2ítése

Számlatükör változások,

Felmerült külső pénzügyi ellenőrök (ÁSZ, KEHI, könyvvizsgálat) által igényelt speciális adatigények
kielégítéshez szükséges lekérdezések biztosítása

4.2. ItIIOGA TÁSJ SZOLGÁL TA T4’SOKIC-IL KAPCSOLA TOS FOGALMAK ÉS PARA
TEREK
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A szoavertámogatási feladatok ellátásának keretében szükséges az FPIR működtetésének folyamatos
ságát biztosítani. Különös tekintettel biztosítani szükséges a felhasználói észrevételek kezelésével, az
egyedi eljárások tervezésével, kivitelezésével kapcsolatos feladatok elvégzését, valamint az IR üze
meltetéséhez kapcsolódó egyéb informatikai szolgáltatások nyújtását.

Fogalmak, meghatározások

Alkalmazás üzemidő (UI):

Az az idő, amely alatt az alkalmazás bekapcsolt állapotban van:

— folyamatos: 7x24 óra

— A fenti üzemidő Ajánlatkérő (két munkanappal megelőzően történő) előzetes bejelen
tése, egyedi kérése alapján, módosítható.

Tervezett rendszer nyitva tartási idő (TNyI):

Az a meghatározott idő, amely alatt az alkalmazásnak a felhasználók számára elérhetőnek és rendelte
tésszerűen működőnek kell lennie. Az Ajánlatkérő elvárása a Tervezett rendszer nyitva tartási idő
tekintetében az alábbi:

— hétköznap (hétfő — csütörtök): 7:30-17:00 között,

— péntek: 7:30-16:00 között,

— szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon: nines nyitvatartási idő.

— A fenti idő, az ünnepnapok miatti munkanap átcsoportosítás esetén, a helyettesített
nap időbeosztása szerint értendő.

Az FPIR Tervezett rendszer nyitva tartási időre vetített rendelkezésre állása a szerződés időtartama
alatt havonta el kell, hogy érje a 99 %-ot.

Az FPIR havi maximális leállások darabszáma rendszer nyitva tartási időben 4.

Kieső idő (KI):

a tervezett rendszer nyitva tartási időnek az a része, amely alatt az alkalmazás a felhasználók számára
részben vagy teljesen nem elérhető, Illetve elérhető, de az nem rendeltetés-szerűen működik.

Az AjánlaW~vőnek felróható kieső idő (FKI’):

az olyan nem tervezett kieső idő. amely az Ajánlattevő üzemeltetés támogatási tevékenységére visz
szavezethető okból következett be.

Az Aiánlattevőnek fel nem róható kieső idő (FNKI):
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a tervezett, azaz Rendszer Beavatkozási Kérelemmel (RBK) engedélyezett leállások, továbbá az olyan
kieső idő, amely az Ajánlattevő üzemeltetés támogatási tevékenységére nem visszavezethető okból
következett be. (Az RBK az Ajánlatkérő belső engedélyeztetési rendszerében engedélyezett beavatko
zás dokumentuma.)

Korri~ált rendszer nyitva tartási idő (KNyI):

az Ajánlattevőnek Fel nem róható idővel csökkentett tervezett rendszer nyitva tartási idő. Szániításának
módja: KNyF~TNyI-FNKI

Teljesített Idő (TI):

az Ajánlattevőnek felróható kieső időkkel csökkentett korrigált rendszer nyitva tartási idő. Számitásá
nak módja: TI= KNyI-FKI

Rendelkezésre-állás (RÁ):

egy %-ban kifejezett, alkalmazásonként értelmezett mutató, amely a teljesített időnek a korrigált idő
höz viszonyított aránya (a hányadosuk százszorosa. A mutatót havonta, a megelőző naptári hónapra,
aUcalmazásonként külön-külön kell megállapítani a rendszer nyitva tartási időre és (ahol szükséges) az
üzemidő rendszer nyitva tartási időn kívüli részére. Számításának módja: RATIJKNYIt100

Elvárt rendelkezésre-állás:

A szerződésben, alkalmazásonként rögzített, az alkalmazások rendelkezésre állását mutató minőségi
paraméter.

Leállásolc darabszáma:

alkalmazásonként értelmezett mutató, az Ajánlattevő üzemeltetés támogatási tevékenységére visszave
zethető okból, rendszer nyitva tartási időben bekövetkezett, egyenként 15 percet meghaladó időtarta
mú rendszerleállások száma.

A rendelkezésre állás számítása az üzemidő rendszer nyitva tartási időn kívüli részére:

A rendelkezésre állás számításához a tervezett rendszer nyitva tartási Idő számításánál alkalmazott
mód—szert kell értelemszerűen alkalmazni.

Probléma fogadási idő:

A probléma bejelentésének és a bejelentés tudomásul vétele (probléma fogadása) között eltelt idő.
Telefonos bejelentés kritikus. sür~ősen elhárítandó problémák esetén Tervezett rendszer nyitva tartási
időben lehetséges. Ekkor a bejelentés és annak tudomásul vétele értelemszerűen egybeesik. Telefonos
bejelentés esetén a bejelentést 1 órán belül írásban meg kell ismételni.

Egyéb problémák esetén elektronikus bejelentés bármikor lehetséges. Ha Tervezett rendszer nyitva
tartási időn kívül történik a bejelentés. akkor a problénia fogadásának ideje: a bejelentést követő Ter
vezett nyitvatartási idő kezdete.

Válaszadási Idő:

A probléma fogadás és az elhárítás megkezdés között eltelt idő.
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Elhárítási idő:

A probléma elhárítás megkezdése és befejezése között eltelt idő.

Help Desk elvárts vúlaszadási izatárkib?’ Tervezett nyitvatartási időben:

Kritikus. sürgősen elhárítandó problémák esetén (alapvetően ezek azok. amelyek a rendszer, illetve
annak Fő funkcióinak működését blokkolják):

— a válaszadási idő: I óra

— elhárítási idő: 4 óra. Ajánlatkérő az elhárítás megkezdése előtt megadhatja, módosít
hatja a jelzett hibák elhárításának prioritási sorrendjét.

Egyéb (nem kritikus) problémák esetén:

— a válaszadási idő: 16 óra;

— elhárítási idő: ütemezett, tervezett rendszer-beavatkozástól fliggően. Ajánlatkérő az
elhárítás megkezdése előtt megadhatja, módosíthatja a jelzett hibák elhárításának prio
ritási sorrendjét.

Ajánlattevőnek ajánlatában vállalnia kell az Ajánlatkérő által meghatározott integrált működést támo
gató felhasználó támogatói és hibajelentő rendszerének alkalmazását, esetleges új alkalmazás beveze
tése esetében a támogatási folyamatok bevezetésében együttműködési kötelezettsége van.

Ajánlattevő határozza meg Ajánlatkérő számára a támogatási szolgáltatással és a Help Desk szolgálat
tal kapcsolatos elérhetőségeket (név, telefon, mail, stb).

4.3. SZOFTVER TÁMOGATÁSI, SUPPORT FELADA TOK ELLÁTÁSA

Ajánlatkérő az alkalmazás támogatás keretében folyamatos (havi átalánydíj elszámolású) feladatok
elvégzésére vár ajánlatot Ajánlattevőtől.

A bejelentések módja:

L Hibabejelentő felületen érkezett bejelentések kezelése rendszerniódosítással. eseti javí
tással, vagy egyéb egyeztetett módon;

2. Telefonos ügyfélszolgálat keretében történő bejelentések ;

3. E-mailen keresztül történő ügyfélszolgálati értesítés

A fent felsorolt alkalmazás támogatási feladatok ellátásához az alábbi paraméterek szükségesek:

Hibabejelentő rendszer
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Az FPR-el kapcsolatos hibajegyeket Ajánlatkérő külön bejelentő rendszerben kívánja kezelni. Aján
lattevő ajánlatában tegyen javaslatot egy, a szerződés teljesítése során felmerült hibajegyck kezelését
lehetővé tevő, Ajánlatkérő és Ajánlattevő által kezelt alkalmazás használatára, vagy a jelenlegi folyta
tására, melyet Ajánlattevő:

1. saját in&astruktúráján üzemelteti;

2. a rendszert karbantartja;

3. az állami foglalkoztatási szerv, NGM, Ajánlatkérő dolgozói részére elérbetővé teszi;

4. a rendszer felhasználóit rögzíti (nem AD autentikált módon);

5. a felhasználók számára többszintű hozzáférést biztosít (bejelentő, rendszerszervező,
fejlesztő, stb.);

6. a beérkező hibajegyekkel kapcsolatban állandó lekérdezési lehetőséget biztosít, az erre
feljogosult megrendelő (Ajánlatkérő) oldali kollegáknak.

A hibabejelentó’felületen érkezett bejelentése!’ kezelése

Ajánlattevő feladata a Hibabejelentő rendszeren keresztül bejelentett hibajegyeknek azok prioritása
szerinti — a 4.2 pontban meghatározott időkön belül történő — kezelése, ~iggetlenül attól, hogy a beje
lentések az FPIR rendszer hibájából, vagy esetleges felhasználói kezelési problémából adódnak-e.

Ajánlattevő a megjelölt szolgáltatási időben köteles Ajánlatkérő számára biztosítani a projektben köz
reműködő tanácsadóinak közvetlen telefonos és e-mailen keresztül történő elérhetőségét.

Ajánlatkérő szolgáltatással kapcsolatos vállalásai:

1. Hiba észlelése és bejelentése, a hiba ajánlattevő általi reprodukáláshoz és kivizsgálásá
hoz szükséges információk megadása;

2. Az elvégzett alkalmazás hibajavítás kérés tesztelése, lezárása.

3. Minden bej elentéshez tartozik legalább egy nevesített kulcsfelhasználó és/vagy NISZ
MEPI rendszerszervező, aki az ajánlattevő megkereséseket kezeli, illetve kapcsolattartó
az adott thnlceionalitás fejlesztése kapcsán.

4. Az Ajánlatkérő vagy harmadik fél — az ajánlattevő hozzájárulása nélkül - nem módosítja
programkódot ajánlattevővel való egyeztetés nélkül.

AjáiUattevőnek erre a feladatra dedikált ügyfélszolgálati telefonszámo(ka)t kell biztosítania, me
lye(ke)n keresztül Ajánlatkérő a megjelölt időszakban kapcsolatba tud lépni az ügyfélszolgálattal.

Az ügyfélszolgálat tekintetében üzenetrögzítő alkalmazása nem kielégítő megoldás megrendelő (aján
latkérő) számára.

Ajánlattevő ajánlatában olyan (akár többszintií) megoldást szerepeltessen. amely — figyelemmel ezen
hibák sürgősségére is— biztosítani képes a hibák azonnali bejelenthetőségét.

I. Ajánlatkérő elváija, hogy az alkalmazás támogatás keretében végzett, folyamatos (ha
vi átalánydíj elszámolású) feladatok elvégzésével kapcsolatban ajánlattevő. a teljesí
tést követően kimutatást készítsen, amely az alábbiakat tartalmazza: Hibabeielentö

41



rendszeren keresztül adott hónaDban kezelt bejelentések statisztikai kimutatása. az
érintett Dro~rammodulok. valamint a bejelentők földrajzi elhelyezkedése (me~,ék)
szerint.

2. Adott hónapban futtatott adatmódosító scriptekkel kapcsolatos engedélykérőkre kapott
engedélyek megküldése

4.4. A FELADATELLÁTÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT IGÉNYEK

SZAKÉRTŐI KÖVETELMÉNY : A feladatok ellátására az ügyfélszolgálaton felül legalább egy, az
alkalmazás technikai sajátosságait ismerő informatikai szakértőnek az adott hónap Összes munkanap
ján rendelkezésre kell állnia ajánlattevő teleplielyén jelen műszaki dokumentáció szerinti alkalmazás
üzemidőben..

Ajánlatkérő az szoflvertámogatási feladatok tekintetében egyedi fejlesztői scriptek futtatására csak
abban az esetben ad lehetőséget, ha a felmerült probléma javítása felhasználói felületi funkció által
nem valósítható meg és a javításhoz szükséges funkció felhasználói felületi kiegészítő fejlesztéssel
sem orvosolható.

4.4. 1.ScJRJPT FUTTA TÁS KÖVETELMÉNYEI

Ajánlattevő a scriptek fúttatását minden esetben csak az alkalmazás működtetéséért felelős szervezeti
egység igazgatójának engedélye birtokában végezheti.

Az szoftvertámogatáshoz kapcsolódó adatmanipulációt igénylő feladatok — akár felhasználói felületen,
akár egyedi közvetlen adatbázisbeli módosítással tervezett — engedélyezése során Nyertes Ajánlatte
vőnek meg kell adnia, hogy az általa tervezett FPIR és EHT rendszerbeli egyedi módosítások a kap
csolódó érintett informatikai rendszerekben milyen típusú tevékenységeket idéznek elő, melyek szak
mai részleteinek manipulációt megelőző egyeztetését az érintett fejlesztők és az Ajánlatkérő képviselő
inek részvételével el kell végeznie, mely egyeztetés eredményét az írásbeli engedélynek tartalmaznia
szükséges.

Az Ajánlattevő által küldött engedélykérésnek részletesen ismertetnie kell az adatmanipuláció okát, a
javítás módját, a javítás eredményéről készített dokumentációt, a script futtatásért felelős személyt, a
javításban érintett modult. Programhiba okozta adathibák esetén Ajánlattevő feltárja a hiba okát és a
programjavítás módjáról egyeztet a megrendelővel. Ajánlatkérő az engedélykérő dokumentumon hiva
talosan jóváhagyja a script lhttatását.

Ajánlattevő a megrendelői (ajánlatkérői) engedély birtokában az érintett adatok tekintetében teljes
körű adatmentést kell, bogy végezzen a script futtatása előtti állapotról. Ezt követően a script fúttatását
éles környezetben kell végezni.

~. 4. 2.ENGEDÉL VNÉLKÜLI SCRIPT FUTTA TÁS KÁR TÉRÍTÉSI FELTÉTELEI

Megrendelői (ajánlatkérői) írásbeli engedély hiányában közvetlen adatbázis módosító scriptek nem

fiittathatóak.

Az írásbeli engedélyben nem szereplő adatmanipulációs. adaijavítással járó tevékenységek — ajánlatte
vőnek felróható okokra visszavezethető — hiánvából eredő FPIR-ben és kapcsolódó rendszerekben
keletkező károkért Ajánlattevőt kártérítési felelősség terheli.

42



A kártérítés mértékének meghatározása során az Ajánlatkérő az FPIR-ben keletkezett közvetlen adat
manipulációs, adatjavítással járó tevékenységekből fakadó károkért kártérítési igényét érvényesítheti.
Továbbá Ajánlatkérő kártérítési igényt nyújthat be Ajánlattevőnek, amennyiben az FPIR-ben keletke
zett hibás adat más az integráltság miatt összeköttetésben lévő szakrendszerben is megjelenik és ott
adathibát, hibás működést okoz és ezért a kapcsolódó szakrendszerben keletkező adatot javítani szük
séges. A kapcsolódó szakrendszerben keletkezett hibák elhárítása érdekében elvégzendő tevékenysé
gek többietköltségét az Ájánlatkérő az Ájánlattevő felé érvényesítheti.

5. A fe/lesztési ás ~ szoftver ántogatási feladatok ellátásával kapcsolatos általános követelmények

5.1. ÁLTALÁNOS AJÁNLA TTÉTELIKÖVETELMÉNYEK

Amennyiben Ájánlattevő az alkalmazás működését befolyásoló problémát tár fel, melynek elhárítását
Ajánlatkérő tudja megtenni, abban az esetben a problémát jeleznie kell a hibajegy kezelő rendszeren
keresztül. Amennyiben erre — a bejelentés sürgősségi kategóriájának megfelelően — a működés fenn
tartásához szükséges határidőben nem érkezik válasz Ajánlatkérő részéről, abban az esetben a problé
majelzést — telefonos jelzést követően — ajánlattevőnek jeleznie kell az alkalmazás működtetéséért
felelős szervezeti egység igazgatója felé.

5.2. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI EL VEK ÉS SZ4BÁL YOK

A minőségbiztosítás feladatai:

1. Ajánlatkérő jogosult a fejlesztési feladatok ininőségbiztosítása érdekében fliggetlen szakértő
bevonására. Az Ajánlatkérő, az Ajánlattevő, valamint a Minőségbiztosító szervezeti együtt
működésének kereteit meghatározó szabványi és együttműködési hátteret szabályozó doku
mentum a szerződéskötést követően kerül rögzítésre. A minőségbiztosítási folyamatok hatókö
re kiterjed mind a fejlesztési, mind az üzemeltetési feladatok minőségi jegyeinek rögzítésére.
Az ellenőrzött dokumentumok tartalma nem lehet ellentétes jelen Ajánlatban és a szerződés
ben meghatározott elvekkel és konkrét szabályokkal.

2. A minőségbiztosító feladatai az FPLR fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatban Ajánlat-
kérő és Ajánlattevő között szerződéses keretek között ellátandó feladatokra terjedhet ki, az
alábbi irányelvek alapján:

a. timkeionalitás,

b. megbízhatóság,

c. használhatóság,

d. hatékonyság,

e. karbantarthatóság, és fenntarthatóság,

f. hordozhatóság.

3. A minőségbiztosítás feladatainak ellátása során tekintettel kell lenni a szerződésben nieghatá
rozolt szerzői jogokra. Ájánlatkérő minőségbiztosítás címén az alábbi dokumentumokba törté
nő betekintést kívánja lehetővé tenni a Minőségbiztosító számára:

a. forráskód

b. adatbázis struktúra mentés (Oracle alapján adatok nélkül)
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c. Logikai adatmodell (LAM)

4. A minőségbiztosítás során az egyes feladatok meghatározása, a feladatlapban rögzített specifi-.
káció ás a végrehajtás során létrejött eredmény ellenőrizhető.
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i. SZ MELLÉKLET

SZAKMAI IRÁNYÍTÓ ÁLTAL ELRENDELT FEJLESZTÉSI FELADATOKJIGÉNYEK

1. Ajánlattevő feladata lesz, hogy megvalósítsa az El-IT modulból az Ellenjegyző adat átadását az
FPIR pénzügyi moduljai felé.

Becsült ráfordítás: 105 szakértői nap

2. Az FPIR rendszerben a keretgazdálkodási folyamatok alapvető elemeinek továbbfejlesztése és Új,
átfogó keretgazdálkodási eljárás kialakítása. Ajánlattevő feladata lesz — eseti rnegrendelésben tör
ténő pontosítást követően — az Ajánlatkérő által definiált funkciók elkészítése és megfelelő jogo
sultságokkal történő elérhetővé tétele. Ezeknek a feladatoknak a kidolgozása NGM iránymutatása
alapján fog történni.

Becsült ráfordítás: 385 szakértői nap

3. FPIR rendszerben a Követelés modult érintő — Budapest Főváros Kormányhivatala ás NGM visz
szajelzései alapján (részben Bérgarancia ügyekkel össze~iggésben) összeállított — fejlesztési igé
nyek megvalósítása.

Becsült ráfordítás: 145 szakértői nap

4. A Nemzetgazdasági Minisztérium által későbbiekben meghatározásra kerülő követelményrendszer
alapján az Európai Uniós pályázatok analitikai adatainak integrációs átadása.
Ajánlattevő feladata lesz a Foglalkoztatáspolitikai eszközök működtetését támogató FPIR és a
szakrendszerek közötti adatkapcsolatot biztosító általános pénzügyi interfész (API) működésének
Európai Uniós pályázatokat kezelő rendszer specifikus illesztése.

Becsült ráfordítás: 300 szakértői nap

5. ÁPI módosítása annak megfelelően, bogy az Ellenjegyző adat fogadása a szakrendszerekből az
FP[R felé lehetővé váljon.

Becsült ráfordítás: 120 szakértői nap

6. Ajánlatevő feladata lesz, hogy megvalósítsa a mérlegjelentés tájékoztató adatait tartalmazó 0l-R-
D űrlap kitöltését alátámasztó analitikus nyilvántartás listázását annak figyelembe vételével, bogy
az analitikus nyilvántartás adattartalmát azok a lejárt követelések vagy kötelezettségek képezik,
amelynek teljesítése a rendelkezésre álló határidőn belül vagy megadott határnapig nem történt
meg, illetve a Polgári Törvénykönyv szerinti jogviszonyok közül azok, amelyekben a fizetésre kö
telezett a Polgári Törvénykönyv szei-int késedelembe esett.

Becsült ráfordítás: 85 szakértői nap

7. A szakrendszerekből érkező teljesítésigazolások esetében a címzési hely módosításának ás teljesí
tésigazolás tétel leválasztásának lehetőségét. A feladatot a kapcsolódó IR rendszer fejlesztésé
vel összehangoltan kell megvalósítani. A teljesítés az integrált környezeten végzett sikeres
tesztelés után fogadható cl.

Becsült ráfordítás: 75 szakértői nap
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8. Ajánlattevő dolgozza ki annak lehetőségét, bogy az FPIR Követelés modulban nyilvántartott fenn
álló követelésekről folyószámla egyenleg lekérdezések indíthatóak legyenek.

Becsült ráfordítás: 76 szakértői nap

9. Összetett teljesítésigazolások sztornózása: A teljesítésigazolások átadása IR-ből az FP1R-be egy
csomagban történik, sztornózásuk azonban külön-külön tranzakcióban hajtódik végre. Amennyi-
ben a feldolgozás kezdete és vége között átadott sztornó tételek valamelyike hibás, sz FPIR olda
Ion a folyamat megszakad. A külön-külön átadott sztornó tranzakciók eredményeként az FPIR ben
a teljesítésigazolások között vannak törölt (visszavont/sztornózott) állapotúak, amelyek az JR ben
azonban nem azok. További hiba, bogy a korábban sztornózott teljesítésigazolásra az FPJR nem
hibaüzenettel válaszol, hanem ‘kvázi’ ismételten elvégzi a sztornózást! A feladatot a kapcsolódó
JR rendszer fejlesztésével összehangoltan kell megvalósítani. A teljesítés sz integrált környe
zeten végzett sikeres tesztelés után fogadható eL

Becsült ráfordítás: 195 szakértői nap

10. Javítandó, bogy ha az JR-ben visszavonják az ellátás ágon a visszakövetelő határozatot, sz nem
megy át az FP]R követelés inoduljába. FPJR-ben ezek már csak kézzel módosíthatók. Az JR fej -

lesztésével összhangban az JR információt küld a visszavonásról, amelyet az FPIR-nek kezelnie
kell. A fejlesztés még a részletek egyeztetését igényli. A feladatot a kapcsolódó JR rendszer fej
lesztésével összehangoltan kell megvalósítani. A teljesítés az integrált környezeten végzett si
keres tesztelés után fogadható eL

Becsült ráfordítás: 95 szakértői nap

11. Bérgarancia ügyek kezelése során a TEA oldaláról megoldandó, hogy a bérgarancia kölcsönök
FPJR-nek átadásakor a TEA program a felszámoló cég adatait is adja át az FP]R-nek. A megvaló
sítást követően az átadás és az FPIR oldali kezelés tesztelendő.

Becsült ráfordítás: 75 szakértői nap

12. Adattárház és FPIR adatkapcsolat aktualizálása, és a szükséges fejlesztések végrehajtása. Ajánlat-
kérő meghatározza az FPIR-ből az adattárháznak havonta, hetente vagy dinamikusan küldendő
adatköröket.

Becsült ráfordítás: 145 szakértői nap

13. Adattárház és EHT adatkapcsolat létrehozása, és a szükséges fejlesztések végrehajtása. Ajánlatké
rő meghatározza az EHT-ból az adattárháznak havonta, hetente Vagy dinamikusan küldendő adat-
köröket.

Becsült ráfordítás: 130 szakértői nap

14. Ajánlattevő feladata lesz, hogy megvalósítsa a kifizetések áthelyezésének lehetőségét az FPIR
rendszerben, tekintettel a szakrendszerrel to~~rtéi~ő kommunikációra.

Becsült ráfordítás: 125 szakértői nap

15. Ajánlattevő feladata lesz, bogy az IR szakrendszer fejlesztőjével együttműködve sz MSZA ellátá
sok vonatkozásában jelenleg működő gyűjtő kötelezettségvállalás-kezelés helyett kialakitsa az
ügyfelenkénti, tételes kötelezettségvállalás-kezelést. A feladatot a kapcsolódó JR rendszer fej
lesztésével összehangoltan kell megvalósítani. A teljesítés az integrált környezeten végzett si
keres tesztelés után fogadható el.

Becsült ráfordítás: 390 szakértői nap

Összes becsült ráfordítás: 2446 szakértői nap
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2. SZ MELLÉKLET

Sorszán

FPIR script futtatás engedélyezése

Tár2v: A -án érkezett adatmódosítást végrehajtó script futtatását az Éles FPIR környezetbe engedélyezem a Computrend Zrt. részére.

Script me2nevezése: Mantis bejelentés.

Részletes leírás:

Sür~őssé~: Normál

Igény felmerü
lése (Mantis

Sor- Computren bejelentés szá- Rövid leírás
szám d Zrt. ügy- ma, E-mail Érintett modul Computrend (miről szól a NISZ MEPIintéző /kitől, kinek, modulgazda script mit Belső enge

mikor!, eseti okoz) délyező
megrendelés)
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E~~yéh:

InciokJás (sür2ős esetben kötelező):

Budapest, 2018.

Osztályvezető

Igazgató

Munkaerőpiaci Rendszerfejlesztési Engedélyező

ás Adattárház Osztály
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3. SZ MELLÉKLET

ELVÉGZETT HAVI TEVÉKENYSÉGEK

1. Hibabejejeiitő rendszer (Mantis) statisztika

2. I-Iavi script futtatások

3. Havi modulverzió telepítések
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N I S Z . nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

M ÍE-75913/5

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NJSZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üterne/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére szállí
totta, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállí
tólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.. minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerin
ti tartalomnak és minöség~ek megfelel. A fent jelzett és arcbivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszake
resliető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a s:erződésben nzeghatározoií egyéb de~tában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia. köthér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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. nyilvántartási Számú szerződés 3. számú melléklete

‚ • % _____

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS‚ SZOLGÁLTATÓ zRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság CompuTREND Zrt
Cé~ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-049093

Adószám: 25809772-2-43 Uniós adószám: HU25809772

Kapcsolattartó adatai

Név: Horváth Tamás Beosztás: vezérigazgató

Telefonszám: 353-9650 E-mail Cím: horvath.tamas®computrend.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám város, utca, házszám): 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószáni. város, utca, házszáin):

Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10103805-51054336-00000001 Bankszámla devizaneme: HUF

Kulonos adozasra vonatkozo mformaeiok (adozast a vonatkozo torvenyek alapjan, az irt elevans soi ban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, ott IGEN-Ó

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás ~áfa tv. 169.~.G~]:
XIILJA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje- NEM

zet, 169.~.(p,gj]: NEM
. . . . Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Forditott adozas [afa tv. l69.~.(n)]: . .

. . . .. fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM
Milyen tevekenyseg alapjan: NEM . . .

Milyen tevekenyseg alapjan:
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KWA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM NEM ‚ 4 NEM

Cégszerű aláírás: ..~

M d ~
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. nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

A nyertes ajánlattevőjelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Szolgáltató a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alválialkozó(ka)t.

2.A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárás
során előírt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2018. júiiur

Horváth Tamás
vezérigazgató

CompuTREND Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság
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