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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA
SzerzóWés nyilvántartási szám: 2-03942-0200-2013.
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 TÜV Rheinland Intercert Kft. (1132 Budapest, Váci út 48/a-b; Cg: 01-09-941253;
adószáma: 10361320-2-4 1; 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 Infromatikai Rendszer kiterjesztése (KKJR2)’ EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú
projektben” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03942-0000-2013. számon Megbízási
szerződés jött létre.
A szerződés meghosszabítására arra tekintettel kerül sor, hogy a KKIR2 projekt véghatárideje 2015.06.30-ra
módosul. Á minőségbiztosítási feladatokat a projekt a teljes projekt időtartam alan szeretné igénybe venni,
emiatt szükséges a vállalkozóval a szerződés meghosszabbítása.
A projekt hosszabbításánakfőbb okai:
. MTA WIGNER Fizikai Kutatóközpont:
Uj konzorciumi tagként lép be a KKIR2 projektbe a Wigner Fizikai Kutatóközpont. Az Új taz a feladatait a
Jelenlegi véghatáridőre (2014.11.20) nem tudná teljesíteni, ezért szükséges a projekt véghatáridő
meghosszabbítása.
. IdomSo$Zrt:
Az IdomSot? Zrt tevéken ységeinek döntő többsége átcsÚszik a jövő évre. A Központi Rendszer
alapszolgáltatások továbbfejlesztése, Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás Egyesített
Dokumentum Kezelő Szolgáltatás (Bedsz-EDoX) bevezetése, valamint Központi Azonosítási Ugynök (KA U)
integrációja” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eüárás KFF általi ex ante ellenőrzése
jelenleg is zajlik. Tekintettel arra, hogy az IdomSoj? Zrt. által megvalósítandó fejlesztések műszakilag
összefüggnek a szóban forgó e(járás eredményeként k(fejlesztésre kerülő szoftvermodulokkal, azok
megvalósítása csak az ezeket létrehozó fejlesztésekkel összhangban, azokkal párhuzamosan tud befejeződni.
.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó:
A hatályosító alrendszer szállítóját közbeszerzési eUárás keretében szereztük be, a szállító a közbeszerzési
e(járásban kiírt követelményekhez igazodó ajánlatot tett, a megkötött szerződés mindezekhez igazodik.
Jelenleg azonban már látható, hogy komoly csúszások vannak a szállító által meghatározott és általunk
e(fogadott sprintek tekintetében, a szállító által választott módszertan nem hozza a várt eredményt. Jelenleg a
feladatok előrehaladása kb. 30%-os mérték Így az eddigi tapasztalataink és a még előttünk feladatok alapján
feltételezhe~ük, hogy a tesztelésre átadott rendszer várhatóan év végére teüesíthető csak, és a hibajavításokkal
együtt a kész rendszer 2015. első negyedévében várható.
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Közigazgatási ás Igazságügyi Hivatal:
A projekt valamint annak eredményeképpen létrejövő digitális térir?formatikai rendszer széles társadalmi
körben való megismertetésével kiterjedt kommunikációs tevékenységet szükséges megvalósítani:
kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása, széleskörű nyilvánosságot megvalósító kommunikációs
tevékenységek folytatása, szakmai konferenciák szervezése stb. A társadalmi beágyazottságot inegvalósítő
tevékenységek részben folyamatba építettem, részben eredménykommunikáció megvalósítva történnek
Tekintettel arra, hogy a bejárások valamint az adattisztítási folyamat elvégzése október-november hónapban
történik, így a kialakításra kerülő térinformatikai rendszer, a honlap, valamint az applikáció széleskörű
megismertetésére ezt követően kerülhet sor optimális esetben. A fentiekre tekintettel a projektrész 2014.
December 15-ig történő meghosszabbítása elengedhetetlenül szükséges.

A fentiekre figyelemmel a Felek közös akarattal módosítják a közöttük létrejött Megbízási szerződést az
alábbiak szerint:
2. Módosuló részek
Eredeti pont:
3.1. Felek ajelen 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
te(jesítésével szűnik meg.
Módosított pont:
3.1. Felek ajelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától 2015. május 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.
ában foglaltakat.
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A szerződésjelen 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.
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