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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
1. SL MÓDOSÍTÁSA
Szerződés nyilvántartási szám: 2-03942-0100-2013.

amely létrejött egyrészről a

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-244, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a TiDY Rheinland Intercert KR. (1132 Budapest, Váci út 48/a-b; Cg; 01-09-941253;
adószáma: 10361320-2-41; képviseli: Karászi Zoltán ügyvezető), és
mint Szállító (a továbbiakban; Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.
1. Előzmény
Szerződő Felek között 2013. november 11. napján „Minőségbiztosítási feladatok ellátása a ‘Központosított
Kormányzati Inli~omatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR”)’ EKOP-1.1.4-2013-20 13-0001 számú
projektben” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03942-0000-2013. számon Megbízási
szerződés jött létre.
A projekt összköltségvetése az eredeti 5,56 M.ixl Ft-ről a jelenleg hatályos Támogatási Szerződés,
3.sz módosítása után 2 Mrd Ft-tal megemelkedett. A plusz forrásbevonáshoz kapesolód6an a projekt
szkópja bővült, többletfeladatok kerültek be a projektbe, mely következtében a projekt véghatárideje
2014.11.20. napig meghosszabbításra került. Ezen többletfeladatok indokolttá teszik a fent
hivatkozott megbízási szerződés meghosszabbítását is, mivel a szerződés alapján ellátandó
feladatoknak a Támogatási Szerződéshez és az abban foglalt határidőkhöz kell igazodnia. A fentiek
miatt a szerződés keretében elvégzendő minőségbiztosítási feladatok elvégzésének határideje is meg
kell, hogy hosszabbodjon. A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
A fentiekre figyelemmel a Felek közös akarattal módosítják a közöttük létrejött Megbízási szerződést az
alábbiak szerint:
2. Módosuló részek
Eredeti Pont:
3.]. Felek a Jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától 2014. április 30. napjáig kötik azzal,
hogy a szerződés annak mindkét fél általi aláirásának napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű
teljesitésével szűnik meg..
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3.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától 2014. október 31. napjáig
kötik azzal, hogy a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és mindkét fél
szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3. Záró rendelkezések
Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132.
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ában foglaltakat.
A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, I példányt Megbízott kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2014. március
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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