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I.
Előzmények
1.

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), mint ajánlatkérő a Kr. hatálya alá tartozó,
valamint a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére
„Ernelt szintű konzultációs ás gyártói termáktámogatási szolgáltatások 2O16”~ tárgyú, uniós
értékhatárt elérő értékű hirdetmény közzétételével nyílt központosított közbeszerzési eljárást
folytatott le, melynek alapján 2017. június 21. napján a Megrendelő és az ajánlatkérő között
KMO3O1SIJPP16 azonosítószámú keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

2.

Megrendelő az „Emelt szintű konzultációs és gyártói tenuéktámogatási szolgáltatások 2016.”
3. részteljesítés: „Novell termékekhez gyártói támogatási szolgáltatás beszerzése (,‚Emelt
szintű konzultűciós és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 2016.”-KMO3O1SUPP16)”
tárgyú KM 2. részeként a Kbt. 105. * (1) bekezdés b) pontja szerint „ASP Drupal Települési
portál kialakítása során felmerülő konzultációs tevékenységek ellátása a KOFOP-1.0.0VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú, ‘Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése
és országos kiterjesztése (ASP 2.0)’ projekt keretén belül KMO3O1SUPP16” tárgyban írásbeli
konzultációt (továbbiakban: írásbeli konzultáció) folytatott le. Az írásbeli konzultáció során a
Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette az összességében legelőnyösebb feltételeket tartalmazó
ajánlatot, így Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel
Felek ajelen vállalkozási Szerződést kötik.
—

-

3.

Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó benyújtott
ajánlata,
az
írásbeli
konzultációra
vonatkozó,
a
Megrendelő
által
a
httDs://www.kozbeszerzes.~ov.hu portálon közzétett felhívás és dokumentáció, mely fizikailag
nincs a Szerződéshez csatolva.

4.

Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a Szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen Szerződés tárgyát és megvalósítását így többek
—

At

között az elszámolást, kifizetést, ellenőrzési eljárást
érintő Európai Uniós és magyar
jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az uniós támogatások felhasználására
vonatkozó jogszabályokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés
mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
—

5.

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen Szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben
a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak 1. számú műszaki melléklete nem tartalmaz
rendelkezéseket, elsősorban Vállalkozó ajánlatában másodsorban Megrendelő ajánlattételi
felhívásában, illetve ajánlatkérési dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési eljárás során adott
kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az irányadóak az értelmezés vonatkozásában. Felek
kijelentik ugyanakkor, hogy jelen Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így az írásbeli Szerződésbe (és mellékleteibe) nem foglalt
korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

6.

Amennyiben az írásbeli konzultáció során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban
meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, ill. azokat a Felek
eltérő módon értelmezik, akkor minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az
irányadó.

7.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:61* (5) bekezdése
szerint szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.
I’.
A Felek megállapodása

1. Szerződés tárgya
1.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó elvállalja az ASP Drupal Települési portál kialakítása során
felmerülő konzultációs tevékenység ellátását a 2013. évi L. törvényben, a 186/2015. (VH.13.)
Kormányrendeletben és a 41/2015. (VIJ.15.) BM rendeletben meghatározott információbiztonsági
követelményeknek megfelelően legkésőbb 2017. december 31. napjáig (a továbbiakban:
Véghatáridó’).
Vállalkozó a konzultációs tevékenység keretén belül az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
o Tervezési feladatok (Település portál adatbázisának, webkiszolgálóinak, Drupal
architektúrájának tervezése, koncepció kialakítása, a továbbiakban: Tervezés)
o Támogatási és Oktatási feladatok (integrációs, teszt folyamat során, látogatási
statisztika elkészítése során, mentőrendszer integrációja során... stb.; oktatási terv és
tananyag elkészítése a továbbiakban: Támogatás ás Oktatás)
o Dokumentációs és Tesztelési feladatok (üzemeltetői dokumentáció, telepítési
útmutató, teszt forgatókönyv, teszt jegyzőkönyv készítése, teszt eredmények
kiértékelése, a továbbiakban: Dokumentáció ás Tesztelés)
1.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját és a
vonatkozó követelményeket, a teljesítés során átadásra kerülő eredménytermékek részletes
megjelölését, tartalmi követelményeit jelen Szerződés és a Szerződés 1. sz. mellékletét képező
Műszaki leírás tartalmazza (amennyiben a közbeszerzési eljárás Műszaki leírása és mellékletei
azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései az irányadók).
1.3. A Vállalkozó által teljesítendő egyes feladatok elvégzésére előírt határidőket a műszaki leírás,
illetve jelen szerződés tartalmazza.

2.

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei;

2.1. Vállalkozó a teljesítés során köteles NISZ belső szabályzatait figyelembe venni és annak
megfelelően teljesíteni. Megrendelő köteles a Vállalkozónak ajelen szerződés aláírásától számított
3 napon belül a hivatkozott szabályzatokat átadni. Vállalkozó kérésére Megrendelő köteles továbbá
a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges egyéb dokumentumokat (így p1. műszaki specifikáció,
vállalkozói szerződések, ASP2.0 projekt dokumentumai, Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány, ágazati projektcélok) részére átadni, az erre vonatkozó kérelem kézhezvételét követő
3 napon belül. Megrendelő köteles továbbá a teljesítés során Vállalkozóval együttműködni, és a
teljesítést a Vállalkozó által indítványozott szakmai egyeztetésekkel elősegíteni.
2.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt-. a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez a szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik.
—

2.3. Amennyiben a jelen szerződésben megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e
bekezdésben: alvállalkozó) helyett a Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni, azt
csak a Megrendelő hozzájárulásával teheti meg. Kbt. 138.
(4) alapján az eljárás során a
Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni
olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont
szervezet, ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény különös
tekintettel a ‘76. ~ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
~.

-

-

2.4. A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni. A
hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó módosításának
igénye a Szerződéskötést követően a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében állt
be, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része nem
lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá azt is, hogy a bevonni tervezett
Új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
-

—

2.5. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. * (l)-(2) bekezdés rendelkezései szerinti
kizáró okok hatálya alatt.
-

-

2.6. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért Úgy felel, mintha a teljesítés során magajárt
volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
az alvállalkozó igénybe vétele nélkül nem következett volna be.
2.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért, hiányosságért,
illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a
Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak
szerint teljesíti.
2.8. Vállalkozó tevékenységéért felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.
2.9. Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett
önállóan köteles ellátni.
2.10.

Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért Vállalkozó felelős.

2.11’

Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen Szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a munkára
gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
Vállalkozó nem felel az olyan késedelemért, amely kizárólag a Megrendelő Szerződésben rögzített
vagy a Szerződés teljesítése során felmerült kötelezettségeinek elmulasztásából, késedelmes
teljesítéséből ered és erről írásban tájékoztatta a Megrendelőt. Megrendelői késedelem esetén
Vállalkozó teljesítési határidői Megrendelői késedelem időtartamával meghosszabbodnak.
Megrendelői késedelem esetén a Vállalkozó köteles az akadály észlelésével egyidejűleg írásban
jelezni a Megrendelőnek. Amennyiben a Szerződés teljesítését akadályozó kötelezettsége
teljesítésével Megrendelő 30 napon túli késedelembe esik, Úgy a Vállalkozó előzetes, a
következményekre történt eredménytelen és megfelelő határidőt biztosító írásbeli figyelmeztetést
követően írásban elállhat a Szerződéstől.

2.12.

Vállalkozó köteles a Szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni.

2.13.

Vállalkozó jelen Szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, melyjelen Szerződéshez 3. számú mellékletét képezi.

3.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

3.1. A Megrendelő köteles a Szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni, így különösen az 1. számú
műszaki mellékletben rögzített feltételeknek megfelelő követelmények teljesülését.
3.2. A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés
során sérült-e a Megrendelő információbiztonsága, az ebből eredő esetleges késedelemért a
Vállalkozó nem felel.
3.3. Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó teljesítéséhez általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, tények és dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

-

3.4. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a feladat ellátásához szükséges, Vállalkozó dolgozói
részére egyeztetés alapján biztosítja a saját területére történő belépést, valamint a munkavégzés
folyamatosságának és az Ott tartózkodásnak a lehetőségét.
3.5. Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése Vállalkozóval.
4. A teljesítés helye, módja határideje és a Szerződés hatálya
4.1. A szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. A Szerződés annak mindkét fél általi
teljesítésekor szűnik meg.
4.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ‘Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos
kiterjesztése (ASP 2.0)’ elnevezésű, KOFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00008 azonosító Számú

Támogatási Szerződés jött létre a Megrendelő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint
Támogató között.
4.3. A Teljesítés helye:
A teljesítés helye: Megrendelő budapesti telephelyei (1135 Budapest, Csata utca 8. és 1145
Budapest, Róna utca 54-56.).
Az előírt feladatvégzés során készült dokumentum eredménytermékek dokumentált (elektronikus
formában való) átadás-átvételének helye a NISZ központi telephelye: 1135 Budapest, Csata utca 8.
4.4. A Teljesítés ideje:
A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a műszaki leírásban
meghatározott ütemezés szerint, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig elvégezni
(Véghatáridő).
a) A jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott Tervezési feladatokat Vállalkozó a jelen
szerződés aláírásától számított 13 munkanapon belül köteles elvégezni.
b) A jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott egyéb feladatokat legkésőbb a szerződés
teljesítésnek véghatáridejéig köteles elvégezni.
Ezen feladatokat Vállalkozónak megrendelő igénye szerint kell elvégeznie a következők szerint:
Megrendelő az oktatásra vonatkozó igényét legkésőbb az oktatás megkezdése előtt 10
munkanappal jelzi a Vállalkozó felé.
Megrendelő a támogatásra, a dokumentáció készítésre, valamint a tesztelésre vonatkozó
igényét legkésőbb a feladat megkezdése előtt 2 munkanappal jelzi a Vállalkozó felé.
—

—

Megrendelőnek az igényét oly módon kell jeleznie, hogy figyelembe veszi az adott feladat
elvégzésének időigényét, valamint dokumentáció készítése estében ezen kívül a véleményezési
folyamat időigényét is.
A Teljesítés módja:
4.5. Ajelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott Tervezési feladatok vonatkozásában Vállalkozó
köteles a Megrendelő részére átadni a Drupal architektúra tervét, valamint a Logikai és fizikai
rendszertervet. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott
Teljesítésigazolás kiadásának előfeltétele a Logikai és fizikai rendszerterv Megrendelő részére
történő átadása és annak Megrendelő általi elfogadása.
4.6. A Támogatási feladatok teljesítése kapcsán Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőivel, illetve
alkalmazottaival együttműködve elősegíteni az ASP rendszer működését a műszaki leírásban
meghatározott feladatok teljesítésével. A Vállalkozó jelen pontban meghatározott feladatait
munkalapok kiállításával teljesíti, mely munkalapok kiállítása az 5. pontban meghatározott teljesítés
igazolás kiállításának feltétele.
4.7. Az Oktatási feladatok teljesítése kapcsán Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott
számú munkavállaló részérére biztosítani a kialakított ASP rendszer üzemeltetéséhez szükséges
információk átadását. Az Oktatást Vállalkozónak a Megrendelő által kijelölt, és a Vállalkozóval a
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg közölt budapesti helyszínen kell megtartania a Megrendelő
által meghatározott legalább 10 fő részére. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek jóváhagyásra
előzetesen megküldeni az oktatási tervet, valamint a tananyagot. Az oktatáshoz szükséges helyszín
és valamennyi eszköz biztosítása Megrendelő kötelessége. Az Oktatásról, valamint az Oktatáson
résztvevőkről Vállalkozó köteles jelenléti ívet felvenni, mely jelenléti ív a jelen szerződés 5.
pontj ában meghatározott teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

4.8. A Dokumentáció készítéssel kapcsolatos feladatok teljesítése során Vállalkozó köteles a Műszaki
leírás (1. sz. melléklet) 4 fejezetének 4 pontjában meghatározott dokumentumokat elkészíteni.
4.9. A Tesztelési feladatok teljesítésével kapcsolatban Vállalkozó köteles a kialakított Drupal rendszer
terheléses tesztjeit elvégezni és az eredményeket dokumentálni. Vállalkozó e körben köteles az
alábbi dokumentumokat elkészíteni: a) Teszt forgatókönyv; b) Teszt jegyzőkönyv; c) Teszt
eredmények részletes elemzése (a továbbiakban: Tesztelési dokumentáció).
4.10. A 4.4-4.9 pontokban meghatározott dokumentumok átadásának-átvételének szabályaira, valamint
a formai és tartalmi követelményeire a következő fejezetben meghatározott szabályok és a Műszaki
leírás tartalma egységesen irányadók.
A Dokumentumok átadás-átvételi eljárására vonatkozó közös szabályok:
Felek a dokumentumok átadás-átvételéről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadásátvétel tényét és időpontját, az átadott dokumentumokat, továbbá az átvétel helyét, a Felek jelenlévő
képviselőinek nevét. Felek kijelentik, hogy a hivatkozott dokumentumok jelen pontban
meghatározott átadása nem keletkeztet fizetési kötelezettséget Megrendelő tekintetében, tehát
Vállalkozó az átadásról készített jegyzőkönyv alapján számla kibocsátására nem jogosult.
A Megrendelő és Vállalkozó a dokumentáció átadás-átvételei eljárása során az alábbiak szerint
járnakel.
Megrendelő a dokumentáció beérkezését követő 5 munkanapon belül jogosult az észrevételeit
elektronikus úton megtenni (továbbiakban: észrevételezés).
Vállalkozó köteles a dokumentációt az észrevételezést követő 2 munkanapon belül az
észrevételeknek megfelelően módosítani, véglegesíteni és azt Megrendelő részére megküldeni
elektronikus formában, e-mailben.
Megrendelő a teljesítés elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a végleges eredménytermék
megismerését követő 2 munkanapon belül nyilatkozik a fent meghatározott átadás-átvételi
jegyzőkönyv felvételével.
Formai követelmények
Az eredménytermékeket Ajánlattevőnek Microsoft Word, illetve amennyiben szükséges Excel,
Visio, illetve MS Project formátumban kell elkészítenie, Anal betűtípussal, 1,25 többszörös
sortávolsággal, 10-es betűmérettel megírva. Amennyiben ábrák, ütemtervek egyéb formátumban
készülnek, akkor azokhoz ingyenes megjelenítő és nyoniatatást támogató technológiát is kell
biztosítani.
Az eredménytermékeket (szerkeszthető formában is) elektronikus úton (e-mailen) és hordozható
adathordozón kell átadni ajánlatkérőnek.
5. Teljesítésigazolás
5.1. Megrendelő a szerződés sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően 2 (kettő), a jelen
Szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylat a továbbiakban TIB
kiállítására köteles Vállalkozó részére. Vállalkozó a számlát csak aláírt T~ alapján jogosult
kiállítani.
—

—

5.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott Tervezési feladatok
hibátlan teljesítését követően, vagyis a Logikai és fizikai rendszerterv átadás-átvételéről szóló
jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül köteles az első TIB kiállítására
(a továbbiakban: 1.TIB).
5.3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződés 4.5-4.9. pontjaiban meghatározott feladatok
hibátlan teljesítését követően, vagyis az utolsó részfeladat átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv
(melynek előzményei a dokumentum eredménytermékek esetében az átadás-átvételi

jegyzőkönyvek, a támogatási feladatok esetében a munkalapok, az oktatások esetében
jelenléti ívek) a mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül köteles a második T~
kiállítására (a továbbiakban: 2.TIB; 1. Tm és 2. Tm együttesen a továbbiakban: TJB).
5.4. Bármely nem Szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

6.

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

6.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen Szerződés keretében általa létrehozott szerzői
védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői
vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelőnek a jelen Szerződésben meghatározott vagy
abból fakadó felhasználását korlátozná vagy akadályozná, ideértve a sokszorosítást, a
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is.
Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó
köteles helytállni.
6.2. Vállalkozó által készített valamennyi dokumentum, jelentés, diagram, statisztika, adatbázis, stb. és
az ezeket alátámasztó dokumentumok, amelyeket a Vállalkozó a Szerződés teljesítése
eredményeképpen vagy során állít össze, készít el vagy szerez meg a Megrendelő részére legalább
egy példányban átadásra kerül. Vállalkozónak a Szerződés teljesítésekor kell átadnia a fenti körbe
tartozó dokumentumokat Megrendelő részére. Ezen dokumentumok jelen pont szerinti
megszerzésének díját a vállalkozói díj teljes körűen tartalmazza, ezért Vállalkozót a vállalkozói
díjon felül további díjazás nem illeti meg.
7.

Vállalkozói díj
7.1. A Vállalkozó ajelen Szerződésben meghatározott feladatokat a nyertes ajánlatában (Felolvasó
lap) meghatározott és a 2. sz. mellékletben (Ajánlati ár részletezése) részletezett mérnöknap
mennyiségben és nettó Szerződéses áron teljesíti, melyet 2 % közbeszerzési díj ± AFA terhel.
A szerződés értéke nettó 9.600.000Ft, azaz kilencmillió-hatszázezer forint, amelyet 2 %
közbeszerzési díj plusz általános forgalmi adó terhel, amelyből Vállalkozót az első számla
alapján 1.664.000- Ft, azaz egymillió-hatszázhatvannégyezer forint, amelyet 2 %
közbeszerzési díj plusz általános forgalmi adó terhel, a második számla alapján 7.936.000.Ft, azaz hétmillió.kilencszázharminchatezer forint, amelyet 2 % közbeszerzési díj plusz
általános forgalmi adó terhel vállalkozói díj illeti meg.

7.2. A 7.1 pontban meghatározott vállalkozói díj tartalmazza a Szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja,
ezért a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben további ellenérték felszámítására
nemjogosult, további köttségek megtérítését semmilyenjogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a
Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli. Felek az egyértelműség kedvéért
rögzítik, hogy „1 mérnöknap” fogalma alatt 8 munkaórát (1 napot) értenek, amely az elszámolás
során 1 tizedes jeggyel kerül meghatározásra.
7.3. Ajelen Szerződésben meghatározott árak a Szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8.

Elszámolás, számlázás

8.1. A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon belül köteles a

/fl

Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a számlát a Megrendelő
visszautasíthatja.
8.2. A Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen Szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. ~-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.
—

—

8.3. A Vállalkozó ajelen Szerződés 7. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolások alapján, azok kiállítását követően állít Id
és azokkal együtt nyújt be a Megrendelőnek. Vállalkozó a teljesítésről két számla benyújtására
jogosult.
Vállalkozó ajelen szerződés 4.4. pontjában meghatározott Tervezési feladatok hibátlan teljesítését
követően jogosult rész számla kibocsátására, ajelen szerződés 4.5-4.9. pontjaiban meghatározott
feladatok hibátlan teljesítését követően pedig végszámla kibocsátására.
8.4. A benyújtandó számlák kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolások.
8.5. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlákat és a számlamásolatokat a
Megrendelő nevére és a Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) küldi.
8.6. A számla összegét a Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a számlának a Megrendelő központi
iktatójába történő beérkezését követő 30 (harminc) napon belül, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben és a Kbt.-ben foglaltakra.
8.7. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
központi iktatójába küldi.
A számlán szerepeltetni szükséges:
a. a szállított szolgáltatások megnevezését, SZJ számát,
b. a projekt teljes azonosító számát (KOFOP~1.O.O-VEKOP-15-2O16-OOOO8, KSZ:
KMO3O1SIJPP16),
c. a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló Vállalkozói Szerződés számot,
d. a fizetési határidőként a 30 napot,
e. a számlán fel kell tüntetni a bankszámiaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
f. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
8. 8. Ajelen szolgáltatás teljesítése alapján Vállalkozó előlegre nemjogosult.
8.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.10. A vállalkozói díj Megrendelő által fizetendő részére történő késedelmes megfizetése esetén
Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. tv. 6:155. ~-a szerinti mértékű késedelmi kamatra
jogosult.
8.1 1.Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak
9. Kötbér

9.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés 4.3 pontjában meghatározott teljesítési határidőt
elmulasztja, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mérték a késedelem 1-10. napja
alatt nettó vállalkozói díj 0,5%-ainap, a késedelem 11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér
maximális mértéke 20%.
9.2. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a megbízás tárgyát képező feladato(ka)t a Megrendelő
által meghatározott határidőn belül újból, a szerződésnek megfelelően teljesíteni. Amennyiben
Vállalkozó e kötelezettségének nem tesz eleget, a Megrendelő a Szerződéstől elállhat és
érvényesítheti kötbér-és kártérítési igényét.
9.3. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke nettó vállalkozói díj az 1-10 nap alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%
9.4. Vállalkozónak késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
teljesítés alól. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés megszegésével a Megrendelőnek kárt okoz,
köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és
nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
9.5. Vállalkozó jelen Szerződés meghiúsulása esetén, a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen Szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos Szerződésszegése miatt jelen Szerződést
azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen Szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll (Jelen Szerződés 11.2. pontja). Meghiúsulási kötbér érvényesítése a
késedelmi kötbér érvényesítését kizárja és a korábban érvényesített késedelmi vagy hibás teljesítési
kötbér összege a meghiúsulási kötbérbe beszámít.
9.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a vállalkozói díjba
beszáinítani.
9.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári To~~rvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:187. *-ára figyelemmel —jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

9.8. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó ugyanazon eseményből eredő nem szerződésszerű
teljesítése esetén kötbérigényt csak egyféle jogcímen jogosult előterjeszteni, Felek az ugyanazon
eseményből eredő kötbérigények párhuzamos érvényesítését kifejezetten kizárják.

10. Vis Major
10.1.

A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a Szerződéstől való elállással, ha a késedelmes
teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

10.2.

A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható okból. Ilyen
esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások és szállítási embargó. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia a
Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

10.3.

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.

10.4.

A Szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől
elállni hátrányos Jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos
értesítést küld.

11. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1. Felek jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.2.

Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos Szerződésszegése esetén, póthatáridő kitűzését
követően Vállalkozóhoz intézett írásbeli értesítésével a Szerződést
ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
c) Vállalkozó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
a Szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
-

—

11.3.

—

Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt. 143.
~ (1)- (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a Szerződéssel érintett feladat ellátásáról
gondoskodni tudjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani. Jelen pont szerinti felmondás
esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
-

-‚

11.4.

Bármelyik Fél jogosult a Szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolást
rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.
-

11.5.

Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A Szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.7.

Az azonnali hatályú felmondás a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti. A már teljesített
szolgáltatásokkal kapcsolatosan felhasználási jogot a teljes ellenszolgáltatás arányos részének
megfizetésével szerez a Megrendelő.

12. Kapcsolattartás
12.1. Jelen Szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:
Név: Schindler Gábor
Beosztás: Projektmenedzser
Telefonszárn: ±3617952119
Mobiltelefon szám: ±36301821701
E-mail cím: schindler.gabor@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Kovács Lajos
Beosztás: vezető konzultáns
Telefon szám: ±36-1-489-4600
Mobiltelefon szám:
E-mail cím: lkovacs@npsh.hu
-

12.2.

Jelen Szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy:
Név: dr. Rupp Zoltán
Beosztás: Projektigazgató
Telefonszám: ±3617957282
Mobiltelefon szám: ±36306568394
E-mail cím: rupp.zoltan@nisz.hu

12.3.

Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a Szerződés teljesítése során a
kapcsolatot’ Bármelyik Fél jogosult a 12.1-12.2 pontban meghatározott kapcsolattartók személyét
megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, bogy a 12.1-12.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem igényel Szerződésmódosítást, elegendő
arról a másik Felet írásban tájékoztatni’ A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a
másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

12.4.

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) 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.
-

12.5.

—

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

12.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a Szerződésszegéssel valamint
jelen Szerződés megszüntetésével kapcsolatos és más lényeges, a Szerződés létét, érvényét, hatályát
érintő kérdésekről (p1. vis major) való értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott
levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet’
13. Titoktartás
13.1’ Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lényeges
tartalmáról.
13.2.

Felek kötelesek jelen Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3.

Amennyiben jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg

13.4.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által Szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogyjelen
Szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Megrendelőnek.

13.5.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult
választása szerint a jelen Szerződéstől elállni vagy jelen Szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
—

13.6.

-

Nem tartozik a titkos információk körébe azaz információ, amely:
az azzal rendelkező előtt ismert volt mielőtt a másik féltő! birtokába került;
a köz számára hozzáférhető, vagy később azzá válik, vagy más forrásból lett beszerezve,
kivéve mindkét esetben, ha az a jelen szerződés alapján fennálló titoktartási kötelezettség
megszegésének eredménye.
-

14. Vegyes és záró rendelkezések
14.1. Jelen Szerződés főszövegének és mellékteteinek ellentmondása esetén a Szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
14.2. A Vállalkozó jelen szerződésből eredő minden (kontraktuális és deliktuális) kártérítési
felelőssége összesen nem haladhatja meg a jelen szerződésben rögzített nettó ellenérték összegét,
ide nem értve azon kógens jogszabályban rögzített eseteket, amelyekért a kártérítési felelősség
összegszerű mértéke nem korlátozható.
14.3.

Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

14.4.

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

14.5.

Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

14.6.

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog
Polgári Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései

14.7.

14.8.

—
—

különös tekintettel a
az irányadók.

Ajelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamety jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.9.

Jelen Szerződés a Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
Melléldetek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
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1. számú melléklet

Műszaki leírás

„ASP Drupal Települési portál kialakítása során felmerülő konzultációs tevékenységek ellátása a
KÖFOP-1.O.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú, ‘Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)’ projekt keretén belül KMO3O1SUPP16”
-
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1.

Bevezetés

Az önkormányzati rendszer a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX.
törvény hatálybalépésével, illetve az államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos hatáskörök járási
hivatalokba történő telepítésével megújítására került. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének
ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt az önkormányzatoknál folyó,
lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai szolgáltatásokkal történő
támogatása.
—

—

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás
megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application Service Provider)
szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak és adattárház
létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.
Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben valósul meg:
•
•
Li.

az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer kiépítésével (ASP 1.0),
majd annak országos kiterjesztésével (ASP2.0).
ASPJ.O projekt

Az önkormányzatok feladattámogatásához szükséges fejlesztések megvalósítása az Elektronikus
Közigazgatási Operatív Program keretén belül, az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001. számú
„Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt (a továbbiakban: ASP 1.0 projekt)
keretében uniós támogatással zajlott’
A fejlesztést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) által vezetett
Konzorcium végezte, amelynek tagjai a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár), a
Belügyminisztérium (továbbiakban: BM), a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.
(továbbiakban: KINCSINFO), valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
(továbbiakban: NISZ).
Az ASP 1.0 projekt a közép-magyarországi régiót célozta, és az önkormányzatok önkéntes alapon való
csatlakozását tették lehetővé, amelynek eredményeképpen 2015. március 31-ig 11, majd 2015. június
30-ig további 44, illetve 2015. december 31-ével újabb 45 önkormányzat csatlakozott az önkormányzati
ASP központhoz.
A Kormány az önkormányzati ASP központról szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelettel döntött az
önkormányzati ASP központ működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretéről. Az
önkormányzati ASP központ működtetőjeként a Kincstár került kijelölésre, míg az informatikai
üzemeltetést a NISZ végzi. Az egyes szakrendszerek alkalmazás-üzemeltetése
a szakrendszer
jellegétől, fejlesztési háttértől függően megoszlik a Kincstár és a NJSZ között, valamint kiegészül a
szakrendszeri szállítói támogatással’
—

—

A BM és a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) megbízásából a Kincstár és NISZ
megkezdte az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének (a továbbiakban ASP 2.0 projekt)
előkészítését, amely során

•

2015. 06. 30-aj határidővel kidolgozásra került egy részletes megvalósíthatósági tanulmány,

•

2015.08.12-én megtörtént az ASP 2.0 projekt nevesítése a Közigazgatás- és Közszolgáltatás
fejlesztés Operatív Program (továbbiakban: KÖFOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési
keretében,
2015.09.30-án megjelent a KÖFOP pályázati felhívás és útmutató, amelyre a konzorcium
2016.01.11-én benyújtotta az előkészítési projektre vonatkozó pályázatát,
illetve a fentiek eredményeképpen a Támogatási Szerződés a Miniszterelnökség Közigazgatási
Programok Lebonyolítási Főosztálya által 2016. május 25-én megküldésre került és a
Szerződést valamennyi fél aláírta (ez vonatkozik a megvalósítási szakaszra is).

o

2017. január 1-én országosan 1687 önkormányzat csatlakozott az ASP Adó és az ASP Gazdálkodási
rendszerhez.
Az ASPJ.O bemutatása
Az önkormányzati ASP éles indulására kiépítésre került egy központi ASP infrastruktúra, amelyen egy
Szolgáltatás Orientált Architektúrúra (SOA) épülő, egységes futtató környezetet és adatbázis
szolgáltatást használó, modulárisan felépülő, integrált szakrendszeri szolgáltatás halmaz került
kialakításra.
Fő elemei az ASP keretrendszer és a szakrendszerek.
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Önkormányzati ASP keretmodellje

JÁJ1ÁSI
HIVATALOK

(JH)

Az ASPi .0 Keretrendszere
Az ASPi .0 Keretrendszer egy egységes integrációs platformként és egyben ügyviteli alkalmazásként is
szolgál.
Az alábbi funkciók, mint informatikai alapszolgáltatások, vagy mint több szakrendszer által is igényelt
szolgáltatások a keretrendszerben kerültek megvalósításra.
•
•
•
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Felhasználó kezelés
Jogosultság kezelés (azonosítás, szerepkör besorolás)
Operációs rendszerszolgáltatások
Naplókezelés
Adattárolás, adatmentés
Dokumentumtárolás
Külső/belső adatintegráció és kommunikáció
Rendszermenedzsment, monitoring
Elektronikus ügyintézés (elektronikus fizetés)
Adatelemző réteg (VW)
Törzsadat kezelés
Sablon, nyomtatvány készítése, kezelése
E-learning keretrendszer

A szakrendszerek egymással integrált működése nagy előrelépést jelent a legtöbb önkormányzat által
használt szigetszerűen működő rendszerekhez és gyakran irodai alkalmazásokkal végzett
adminisztrációhoz képest.
Az ASP1.0 szakrendszerei
Az ASP 1.0 projekt során egy olyan szakrendszer-portfólió került kialakításra, amely elsődlegesen az
önkormányzati hivatali munka támogatására, standard rendszereire fókuszált.
Adó szakrendszer
Az adórendszer feladata, hogy biztosítsa a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi- és
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közteher, az adók módjára behajtandó köztartozások,
díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá az államigazgatási eljárási illeték nyilvántartását,
elszámolását, kezelését, illetve az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton
történő intézését.
Gazdálkodási szakrendszer
A gazdálkodási rendszer feladata a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások,
térségi fejlesztési tanácsok és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási
tevékenységének támogatása’
In~atlan-va~yonkataszter szakrendszer
Az ingatlanvagyon-kataszter feladata, hogy biztosítsa az önkormányzatoknak az önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanok helyrajzi számon alapuló egységes szerkezetben történő egyedi

nyilvántartását, amely magába foglalja a földterületet, a főldfelszínen lévő épületet, építményt, valamint
a földalatti közmű építményeket is.
Iratkezelő szakrendszer
Az Iratkezelő alkalmazás feladata az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek
támogatása, legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával. Gondoskodnia
kell az iratok érkeztetéséről, iktatásáról, az iratok hollétének nyilvántartásáról, a megfelelő iratkezelési
sablonok használatáról, az ügyintézési folyamatok támogatásáról és a megfelelő ügykövetésről.
Szabványos kapcsolatokon keresztül iktatási feladatokat végez el a szakrendszerek számára, átadja az
iktatási adatokat a szakrendszereknek, biztosítja a központi rendszer megfelelő funkcióinak használatát.
Az iratkezelés összetett funkció, melynek kötelező és egyben az önkormányzatok által igényelt része az
iktatás. Komplex iratkezelési szolgáltatásra a nagyobb önkormányzatoknál mutatkozik igény.
Ipar és kereskedelmi szakrendszer
Az Jpari és kereskedelmi rendszer feladata az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi
igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű támogatása. Főbb területei: működési engedélyek,
telepengedély, szálláshelyek nyilvántartása, társasház és ingatlan kezelők nyilvántartása, rendezvény
engedélyek nyilvántartása.
Portál rendszer
Az önkormányzati Települési Portál feladata
az Internetről nyilvánosan elérhető módon
az
önkormányzatra, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokra, ügyintézésre vonatkozó információk
strukturált, kereshető formában történő biztosítása az ügyfelek számára. A portál rendszer magában
foglal egy Önkormányzati Hivatali Portál (ELŰGY Portál) elektronikus ügyintézési felületet, amely
lehetővé teszi a lakossági és vállalkozói elektronikus ügyintézést az alábbiakra kiterjedően:
elektronikus ügyindítás az Adó és Ipar és kereskedelmi szakrendszerek meghatározott
ügytípusaira;
Ügyfélkapu viszontazonosítást követően az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
számára az adóegyenleg lekérdezése;
ügyintézés státuszok követése.
-

-

-

-

-

Űrlapkezelő szakrendszer
Az Űrlapkezelő szakrendszer három fő feladatot lát el: Az Űrlapmenedzsment alkalmazás feladata az
elektronikus űrlapok tervezési, önkormányzati paraméterezési és megszemétyesítési, telepítési és
verzióváltási folyamatainak támogatása. A kérdőív és nyomtatvány kitöltő szoftver lehetővé teszi az
Ügyfélkapun regisztrált ügyfelek számára a közigazgatási tárgyú beadványok online kitöltését és
elektronikus úton történő benyújtását. A kérdőív- és nyomtatványszerkesztő szoftverrel
megtervezhetőek és elkészíthetőek az űrlap sablonok. A központilag tervezett űrlapokat az
önkormányzatok az ASP Központ által biztosított paraméterező alkalmazással igazíthatják a helyi
elvárásokhoz, illetve rendeletekhez.

Az ASPI. O elektronikus ügyintézési szolgáltatásrendszere
A fenti szolgáltatás az Adó- és az Ipar-és kereskedelmi szakrendszerek ügytípusainak elektronizációjára
kitetjedően, illetve az ELÜGY portál, az ASP Űrlapkezelő szakrendszer, az ASP Keretrendszer és az
Iratkezelő szakrendszer integrációjával került megv3lósításra.

Az ASP 1.0 projekt célkitűzései között szerepelt meghatározott SZEÜSZ szolgáltatásokhoz történő
csatlakozás, amelyek közül az alábbiak valósultak meg az ASP elektronikus ügyintézési
szolgáltatásának kialakítása során:
.

Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GovCA). A 2015’ április 1-jei pilot és a július 1-ej Középmagyarországi Operatív Program (KMOP) csatlakozó önkormányzatok esetében a felhasználók
G0vCA autentikációs tanúsítványokat (token) kaptak, amely alapján történik az ASP1.0-ben a
felhasználók azonosítása. A tanúsítvány igénylés folyamata beépítésre került az ASP csatlakoztatási
feladatrendszerébe.

•

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) é5 Ügyfélkapu (ÜK) azonosítás’ Az ASP a KAÜ azonosság
ellenőrző ügynöki szolgáltatáshoz az Ügyfélkapus azonosítás megvalósításával kapcsolódott. Így a
felhasználók az Ügyfélkapu azonosítását követően érik el az Önkormányzati Hivatali Portál
elektronikus ügyintézési szolgáltatásait.

.

Űrlap benyújtási szolgáltatás (ÁBT). Az ASP elektronikus ügyintézési rendszerében az űrlapok
benyújtása az Űgyfélkapura, Hivatali kapura és Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbító
Szolgáltatásra (BEDSZ) épülve került kialakításra, megteremtve az önkormányzat
állampolgárokkal és vállalkozókkal történő hiteles elektronikus kommunikációját.
Elektronikus fizetés lehetőségének biztosítása elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)
használatával. Az elektronikus fizetés lehetőségének biztosítása részlegesen valósult meg az EFER
fizetési mód műszaki kialakításával. Ugyanakkor a megvalósítás során megvizsgálásra került az
önkormányzatok EFER csatlakozásának módja, amely a csatlakozási feladatok központi ASP vagy
decentralizált önkormányzati végrehajtása mellett érinti az elektronikus fizetések díjának
elszámolási vagy finanszírozási módját is. Az EFER esetében kialakított ASP közvetített
szolgáltatási modell kiindulást biztosít az önkormányzatok további díjköteles SZEÜSZ
szolgáltatásokhoz történő csatlakoztatásához.

.

A projekt és az általa megvalósítandó rendszer az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény hatálya alá tartozik. Az ASP2.0 projekt biztonsági
osztályának meghatározása még nem történt meg, de a megvalósítás során a 41/2015 (yR 15.) BM
rendeletben kifejtett 3. biztonsági osztály követelményeit szükséges figyelembe venni.
1.2.

ASP2.O projekt

Az ASP 2.0 projekt célja
.
.
‘
.

az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer országos kiterjesztése,
kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és
egy adattárház megvalósításával, illetve
az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővítésével, továbbfejlesztésével.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése többek között az alábbi eredményeket kívánja elérni,
az alábbi termékek és műszaki eredmények leszállítását tervezi:
—

.

-

a központi ASP infrastruktúra bővítése és hálózatfejlesztés, amely országosan biztosítja az ASP
szolgáltatásainak önkormányzatok által való elérését és használatát;

•

az ASP Központ szervezetének és szolgáltatásmenedzsment rendszerének továbbfejlesztése a
Kincstár megyei igazgatóságainak bevonása és az önkormányzatok csatlakoztatásának
automatizálása révén az Országos kiszolgálási képességének megteremtése céljából;
a központi ASP országosan biztosítja az önkormányzatok számára a szükséges IT biztonsági
szintnek való megfelelést, amely megköveteli az önkormányzati IT biztonsági szabályok
meglétét, betartását;
szabályozási környezet optimalizálása a jogszabályalkotás vagy módosítás, illetve az
önkormányzati belső eljárások, ügyrendek egységesítése révén;
az ASP keretrendszer továbbfejlesztése, amely biztosítja a szakrendszerek egységes
igazgatásszervezési modellen és együttműködési szabványokon alapuló ASP belső, illetve
külső együttműködését az önkormányzatok saját rendszereivel, az elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokkal és a közhiteles nyilvántartásokkal egyaránt;
az ASP alkalmazás-portfóliójának továbbfejlesztése, ami lehetővé teszi egyrészt ajelenlegi ASP
szakrendszerek országos kiterjesztést kiszolgáló funkcióbővítését és integrációját, másrészt az
önkormányzatok gazdálkodásának és belső működésének teljes körű kiszolgálásához szükséges
Új szakrendszeri modulok vagy szakrendszerek bevezetését;
az ASP szakrendszerekre, a Kincstár központi rendszereire és külső adatforrásokra építve egy
adattárház kiépítése, amely biztosítja az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos adatok
részletes és összefüggéseiben történő elemzését, illetve az önkormányzati adatszolgáltatások
központi alapokra helyezését;
az ASP szakrendszereinek és elektronikus ügyintézési szolgáltatásának illesztése a közhiteles
nyilvántartásokhoz, illetve a 2016-ra megvalósított szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokhoz (a továbbiakban: SZEÜSZ) ezáltal biztosítva az interoperabilitást;
valamennyi önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal 2017’ december 31éig történő csatlakoztatása, illetve az önálló informatikai üzemeltetést fenntartó
önkormányzatok saját rendszereinek szabványosított kapcsolódásának kiépítése az ASP
szolgáltatásrendszerhez (a központi adatigények teljesítése mellett, például: adattárház töltése).
—

—

o

o

•

•

o

.

.

ASP 2.0 projekt szervezeti keretei
Az ASP 2.0 projektszervezet az alábbi konzorcium tagok és együttműködő partnerek közreműködésével
kerül kialakításra:
.

.

KIFÜ, mint ASP 2.0 konzorcium vezető szervezet ellátja a projektmenedzsment és a folyamat
minőségbiztosítói szerepet.
Kincstár, mint az önkormányzati ASP működtető szervezete ellátja a projekt Kincstár és
Kincsinfo tagjainak elszámolási tevékenységét és az esetenkénti ellenőrzések levezénylését. A
Projektirodán keresztül elvégzi a projekt adminisztratív és dokumentációs, nyilvánosság
biztosítási feladatainak irányítását. Szakmai irányító szerepet lát el a projektben megvalósuló
igazgatásszervezési és integrációs feladatrendszerben, egyes meglévő szakrendszerek (ADÓ,
GAZD, P/K, IPAR, KERET menedzsment réteg) továbbfejlesztésében és az Új szakrendszerek
megvalósításában, az elektronikus ügyintézési szolgáltatásrendszer továbbfejlesztésében, az
adattárház
megvalósításában,
az
ASP
szolgáltatásmenedzsment
rendszerének
továbbfejlesztésében, valamint az önkormányzatok országos csatlakoztatásában. Részt vesz a
jogszabály alkotás előkészítésében. Ezen kívül szakmai felügyeletet lát el a konzorcium többi

.

•
.
.
.

2.

tagjának bevonásával a keretrendszer (ESB réteg) és a többi szakrendszer (Települési Portál,
ELÜGY Portál, ŰRLAP) megvalósításában.
NISZ, mint az önkormányzati ASP központ informatikai üzemeltetőjének felelőssége kiterjed
az önkormányzatok NTG hálózati végpontjainak létesítésére, az ASP hardver és alapszoftver
infrastruktúrájának (installáció, szoftver infrastruktúra stb.) továbbfejlesztésére az
önkormányzatok országos csatlakoztatása, az ASP keret- és a szakrendszerek továbbfejlesztése,
illetve az adattárház fejlesztése által definiált módon. A teljes rendszer biztonsági
követelményeinek meghatározására, fejlesztések megvalósítására, illetve a keret- és
szakrendszerek fejlesztéseinek megvalósítás során a követelmények teljesülésének
ellenőrzésére, a magas rendelkezésre állás, üzemeltethetőség biztosítása érdekében. Szakmai
irányító szerepet lát el a meglévő szakrendszerek (Települési Portál, ELÜGY Portál, ŰRLAP,
KERET ESB réteg) továbbfejlesztésében, önkormányzati levelezési rendszer kiépítésében,
valamint közreműködik az ASP szolgáltatásmenedzsment rendszerének továbbfejlesztésében,
az önkormányzatok országos csatlakoztatásában.
KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., mint konzorcium tag szervezet szakmai
felelőssége kiterjed az ADÓ szakrendszer továbbfejlesztésére.
IdomSoft Zrt. mint konzorcium tag szervezet szakmai felelőssége kiterjed a Gazdálkodási
szakrendszer továbbfejlesztésére.
Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. mint konzorcium tag szervezet szakmai
felelőssége kiterjed az Űrlapkezelő szakrendszer továbbfejlesztésére.
BM, mint érdekgazda és projektszponzor részt vesz az e-közigazgatás fejlesztési szempontok
és adattárház adatigényének meghatározásában, az önkormányzati csatlakoztatások
irányításában, a jogszabály alkotási tevékenység előkészítésében. Segíti a projekt
célrendszerének megvalósítását.

Települési portál bemutatása

Az önkormányzati ASP projektben összesen négy portál valósul meg.
.
Települési portál: helyi információs, tájékoztató felület (Jelen leírás részletezi)
.
Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY portál): az elektronikus ügyintézés helyszíne
.
Intranet portál: önkormányzati ügyintézői és testületi belső
.
ASP tájékoztató honlap: az önkormányzati alkalmazásközpont portálja
Az ASP Portálrendszer részeként a Települési portál opcionálisan választható az ASP projektben
résztvevő önkormányzatok számára, amely elsősorban hírközlő, információs, tájékoztató feladatokat
tölt be, a települést mutatja be, aktuális híreket és információkat közöl az állampolgárok számára.
Az ELÜGY portál az ASP központban működő szakrendszerekhez kapcsolódó ügyfél oldali
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat tartalmazza. Amennyiben a csatlakozó önkormányzat nem az
ASP által fejlesztett Települési portál bevezetését választja, az ASP Portálrendszer Elektronikus
Ügyintézési Felületet (ELÜGY) a már meglevő honlapján kell hozzáférhetővé tennie.
Az ASP központ szakrendszereinek használata a csatlakozás után ingyenes. A Települési portál esetében
az önkormányzatnál csak a tartalmi, szerkesztési költségek jelentkeznek, a műszaki üzemeltetés
költségei már az ASP központot terhelik.

2.1.
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Tartalomkezelés: A települési portál egy szabadforráskódú szoftverre, a Drupal portálmotor és
tartalomkezelő eszközre épül. A Drupal egy könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, amely a
település híreinek, információinak, dokumentumainak feltöltéséhez, karbantartásához alapszintű
szövegszerkesztési és internetes ismeretekkel is használható. A Drupal tartalomkezelő alkalmazása
lehetőséget biztosít a megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára, hogy a
portálon szabványos szerkesztőfunkciók segítségével szöveges, táblázatokkal, illetve képekkel,
videókkal illusztrált információkat helyezzenek el, és azok jóváhagyást követően Interneten keresztül
elérhetők legyenek.
Portál arculat: A Települési portál esetében három különböző arculat közül választhatnak az
önkormányzatok. A szerkezetkész honlap a kiválasztott külsővel kerül letelepítésre az ASP központi
rendszerén az önkormányzat Számára.
Testre szabhatóság: A Települési portál a csatlakozó önkormányzatok számára több ponton is
lehetőséget ad az ASP-portálséma testre szabására. A szerkezeten nem változtatva az önkormányzati
tartalomfelelős egyéni beállításokat alkalmazhat:
• Menürendszer: A fejlesztés által kialakított menürendszerből csak azon elemek jelennek meg,
amelyekhez az önkormányzati tartalomfelelős valamilyen tartalmat már feltöltött.
.
Oldal szerkezet: Állítható a címlapon levő dobozok megjelenése, a cikkek száma, és a jobb
oldali oszlopban az egyes komponensek sorrendje.
.
Képvilág: A nyitó oldal fejlécében az egyéni arculat kialakításához lehetőség van a települési
sajátosságok, helyi jelképek, fényképek, stb. használatára.
Tárhely: Jelenleg 1 GB tárhely áll rendelkezésre települési portálonként. Amennyiben a jelenlegi pilot
szakasz tapasztalatai alapján ez nem bizonyulna elegendőnek, a projekt kezdeményezi a központi
tárhelykapacitás bővítését.
Portál működtetés: A Települési portál üzemeltetését a NISZ végzi, amely számos fokozott szintű IT
biztonságot és kiemelkedően magas rendelkezésre állást igénylő kormányzati rendszert üzemeltet
jelenleg is. A portál telepítését követően az önkormányzatnak műszaki üzemeltetési feladata nincsen, a
NISZ, mint az ASP központ rendszereinek üzemeltetője minden ilyen jellegű munkát elvégez. A
tartalom feltöltési és karbantartási feladatok ellátásáért az önkormányzat által kijelölt munkatárs
felelős, azaz az önkormányzatoknak csak a honlap szerkesztésével kell foglalkoznia.
-

2.2.

Funkcionális térkép

A következő ábra szemiélteti az ASP 1.0 projektbcn megvalósított Települési Portál főbb
funkciócsoportjait.
________________________
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A Települési portál különösen hasznos azoknak az önkormányzatoknak:
o
amelyek a kor elvárásainak már nem minden tekintetben megfelelő, korszerűtlen honlapot
tartanak fenn,
o
amelyek nem akarnak havonta jelentős összegeket költeni az üzemeltetésért (Pl. külső
szolgáltatói függés),
o
amelyeknek fontos, hogy gond esetén a telefon másik végén biztosan elérnek valakit,
.
amelyeknek fontos a biztonság,
o
amelyeknek fontos, hogy az esetleges behatolási kísérletek elkövetői hasonló elbírálásban
részesülnek, mint a magyarorszag.hu oldal esetén történő behatolási kísérletek esetén (az
említett portált is a NISZ, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: MSZ)
üzemelteti),
.
amelyek már egy alapszintű szövegszerkesztői ismerettel is komplett weboldalakat képesek
fenntartani,
.
amelyeknek megfelel, ha a pilotprojekt indulásakor több, a település jellegére utaló séma is
rendelkezésre áll.
Az ASP Központ szakrendszereinek, így a Települési Portálnak a használata a csatlakozás után
ingyenes. A Települési portál esetében az önkormányzatnál csak a tartalmi, szerkesztési költségek
jelentkeznek, a műszaki üzemeltetés költségei már az ASP Központot terhelik.
Az Önkormányzati települési portálrendszer a „hagyományos” települési hír- és információs honlapok
tartalmán és szolgáltatásain (Önkormányzati települési portál) kívül elektronikus ügyintézői felületet
biztosít a lakosság és a vállalkozások számára (Elektronikus ügyintézési portál).

3.

Beszerzés tárgya

Nyertes ajárilattevő feladata az ASP Drupal Települési portál kialakítása során felmerülő konzultációs
tevékenységek ellátása.

4.

Feladatok részletezése és ütemezése

Jelen beszerzés célja, hogy az ASP Drupal Települési portál műszaki feladataihoz a kompetencia
támogatás biztosított legyen. A szükséges feladatok elvégzésére jelen beszerzéssel olyan többlet
kapacitás kerül bevonásra, ami lehetővé teszi a projektek ütemterv szerinti megvalósítását.
-

A nyertes ajánlattevőnek a konzultációs tevékenység során az alábbi táblázatban szereplő feladatokat
kell elvégeznie.

ASP Drupal Települési portál kialakítása során elvégzendő konzultációs tevékenységek és
ütemterv
Az Aj ánlatkérő által igényelt
Feladat
mérnoknapok szama
..

1. Tervezési feladatok:
Határidő : a szerződés kötéstől számított 13 munkanap
Település portál adatbázisának, webkiszolgálóinak,
terheléselosztásának, storage környezetének, Drupal
architektúrájának tervezése, koncepció kialakítása

13

4

Logikai, fizikai rendszerterv készítése,
2. Támogatási feladatok
Segítségnyújtás (N~ISZ helyszíni jelenléttel) ASP
integrációs síkon történő kialakításban:
SLES kiszolgálók telepítése, konfigiirációja
Apache webkiszolgálók konfigurációja
magas rendelkezésre állású MariaDB adatbázis
környezet
Varnish cache környezet
NFS storage környezet
Drupal környezet konfigurációja
F5 terheléselosztóval történő integráció
Segítségnyújtás (NISZ helyszíni jelenléttel) ASP teszt
síkon történő kialakításban
Segítségnyújtás (NISZ helyszíni jelenléttel) ASP éles
síkon történő kialakításban
Segítségnyújtás a település portál látogatási statisztika
készítésében
Segítségnyújtás monitoring rendszerhez történő
integrációban:
monitorozási pontok definiálása, kialakítása
riasztási küszöbök definiálása
monitoring ellenőrzések készítése
Segítségnyújtás mentőrendszerhez történő integrációban:
mentendő szolgáltatások definiálása
mentő scriptek készítése
mentő agent telepítése
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-

-

8

-

-

-

-

-

4
4
3

7

-

-

-

3

-

-

3 Oktatasi feladatok

4

Kialakított környezet üzemeltetési oktatása (budapesti
helyszínen, maximum 10 fő számára), a feladat
tartalmazza az oktatási terv és tananyag elkészítését is.

4

Feladat

Az Aj anlatkérő által igényelt
mérnoknapok száma

4. Dokumentációs feladatok

ló

ASP Teszt sík telepítési útmutató készítése az integrációs
síkon kialakított környezet alapján

6

ASP Éles sík telepítési útmutató készítése az integrációs és
teszt síkon kialakított környezet tapasztalatai alapján
Üzemeltetési dokumentáció, melynek kiegészítve az 1.
számú melléklet tartalmi előírásait tartalmaznia kell a
mentési scripteket monitoring pontokat, paraméterek,
küszöbértékek.

7

5. Tesztelési feladatok
Integrációs környezetben kialakított Drupal rendszer
terheléses
tesztelése,
tesztek elemzése ás dokumentálása az alábbiak szerint.
Teszt forgatókönyv készítése
Teszt jegyzőkönyv készítése
.
Teszt eredmények részletes kielemzése (tartalmi
követelmények: futtatási környezet bemutatása, a hálózat
bemutatása, forgatókönyv alapján futtatok tesztek leírása,
mérési környezettel kapcsolatos megállapítások, mérési
adatok bemutatása, tesztesetek és eredmények bemutatása
(eset, végrehajtás, eredmény)

13
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Az egyes feladatcsoportok eredménytermékeinek tartalmára vonatkozó előírást az 1. számú melléklet
tartalmazza.
Teljesítés végső határideje 2017. december 31.

5.

Az elkészített dokumentumok formai követelményei

Az eredménytermákeket Ajánlattevőnek Microsoft Word, illetve amennyiben szükséges Excel, Visio,
illetve MS Project formátumban kell elkészítenie, Anal betűtípussal, 1,25 többszörös sortávolsággal,
10-es betűmérettel megírva. Amennyiben ábrák, ütemtervek egyéb formátumban készülnek, akkor
azokhoz ingyenes megjelenítő és nyomatatást támogató technológiát is kell biztosítani.
Az eredménytermékeket (szerkeszthető formában is) elektronikus úton (e-mailen) és hordozható
adathordozón kell átadni ajánlatkérőnek.

6.

Közreműködés

Ajánlattevő által biztosítandó közreműködés:
-

-

A leírásban rögzített feladatok megvalósítása során Ajánlattevő kötelessége az Ajánlatkérővel való
folyamatos kapcsolattartás, konzultáció.
Ajánlattevő kötelessége Ajánlatkérő haladéktalan tájékoztatása, ha a jelen műszaki leírásban
rögzített feladatok megvalósulását illetően olyan akadály, kockázat merül fel, amely az ütemtervben
meghatározott határidők csúszását eredményezheti.

Ajánlatkérő által biztosítandó közreműködés:
Amennyiben Ajánlattevő azt igényli, Ajánlatkérő biztosítja számára a feladatvégzéshez szükséges
dokumentumokat (eljárások dokumentációi: műszaki specifikációk, vállalkozói szerződések,
információkat (ASP2.O projekt dokumentációi, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, ágazati
projektcélok, NISZ szabályzatok) és szakmai egyeztetéseket.

1.sz. melléklet Leszállítandó dokumentumok elvárt tartalma
A releváns részeket kell értelemszerűen alkalmazni.
Adminisztrátori kézikönyv
-

A dokumentum célja
Az adminisztrátori kézikönyv az alkalmazás-adminisztrátorok számára szóló referencia-dokumentum,
amelyet fellapozva megtudhatják, hogy adott rendszer esetében, adott képernyőn milyen
adminisztrációs funkciók érhetők el, egy-egy funkció hol érhető el, adott funkciót hogyan kell használni.
A dokumentumnak nem célja a rendszer-üzemeltetési feladatoknak a leírása, azaz mikor és milyen
üzemeltetési feladatot kell elvégezni (azt az üzemeltetési kézikönyv tartalmazza).
A dokumentum bemutatja a rendszernek és komponenseinek azokat az adniinisztrációhoz kapcsolódó
funkcióit és felületeit, melyek szükségesek ahhoz, hogy a rendszeren az alkalmazás adminisztrátorok a
rendszeres és eseti beállításokat, módosításokat és ellenőrzéseket végrehajthassák.
Bemutatja, hogy a felhasználói felület szerkezetét, mezőit, paramétereit és a mezőkhöz kapcsolódó
értékkészleteket, ellenőrzési algoritmusokat miként lehet karban tartanai, módosítani.
Bemutatja, hogy az egyes felhasználói képernyők szerkezeti, tartalmi változtatása esetén miként kell
eljárni, hogy az esetlegesen kapcsolódó további felhasználói képernyők tartalma, funkcionalitása ne
sérüljön.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Szükséges kompetenciák
A rendszer áttekintése
Az adminisztrátori funkciók leírása
Adminisztrátori felületek
Az Összes adminisztrátori felület mező szintű leírása, lehetséges értékkészletekkel és azok
magyarázatával. Ismerteti a funkció használatát, a beviteli, illetve kimeneti adatok leírását, ellenőrzési
szabályokat.
Adminisztrátori tevékenységek
Karbantartási tevékenységek
Biztonsági funkciók
A rendszer konügurálása
Konfigurációs paraméterek

Hibaelhárítás
Hibaüzenetek
Hibaelhárítási tevékenységek részletes ismertetése
Architektúra terv
A dokumentum célja
A dokumentum megvalósítandó rendszer fizikai reprezentációját írja le, dokumentálja a felhasznált
hardver-, és szoftver- elemeket, a LAN és WAN hálózat konfigurációját.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Funkcionális követelmények
Hardver architektúra
A felhasznált hardverelemek listáj ának bemutatása
Hálózati felépítés ismertetése
A hálózati topológia
LAN
WAN
VPN-ek
Külső publikációk
Infrastruktúra szoftverek
A fizikai architektúra, valamint az alkalmazás technikai elhelyezkedése és kapcsolatai
Illeszkedés a KAK architektúrájához
Felhasznált termékek
Szoftver architektúra
A rendszer felépítése, modularitása
A rendszer komponensei
Felhasznált kész komponensek
Fejlesztett komponensek
Testreszabott komponensek
Portolhatóság, platformfüggőség
Külső rendszerkapcsolatok
Interfészek ismertetése
BCP/DRP
A dokumentum célja
Üzletmenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítás terv, a rendszer üzemelésének biztosítására.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Személyi hatály
Tárgyi hatály
Fogalmak és rövidítések
A rendszer alapadatai
Kapcsolódó rendszerek
Felettes rendszerek
Szolgáltató rendszerek
Mellérendelt rendszerek
Szolgáltatásminőségi követelmények
Helyreállítás

Helyreállítási időcélok
Atállás a másodlagos feldolgozási helyszínre
Ujjáépítés Új helyszínen
Helyreállítást végző munkatársak
Megelőzési intézkedések
Rendszerdokumentáció
Mentések
Mentések gyakorisága, helye és megőrzésük időtartama
Rendszerfelügyelet
Kap acitástervezés
Üzemeltetési feladatok
További megelőzési intézkedések
Választervek
Ujraindítás
Környezeti feltételek
Végrehajtás időigénye
Eljárás leírása
Erintett személyek és feladataik
Ellenőrzés
„Billentés” Attérés másodlagos feldolgozási helyszínre
Környezeti feltételek
Végrehajtás időigénye
Eljárás leírása
Erintett személyek és feladataik
Ellenőrzés
Visszaállítás mentésből
Környezeti feltételek
Végrehajtás időigénye
Eljárás leírása
Erintett személyek és feladataik
Ellenőrzés
-

További választervek
Katasztrófa-elhárítás
Szükséges erőforrások
Környezeti feltételek
Alapfunkciók újjáépítéséhez szükséges erőforrások
Teljes rendszer újjáépítéséhez szükséges erőforrások
Ujj áépítési terv
Alapfunkciókat támogató rendszerkomponensek és újjáépítésük terve
Az alapfunkciókon kívüli funkcionalitást támogató rendszerkomponensek és újjáépítésük terve
Erintett személyek és feladataik
Üzletmenet-folytonossági tesztelési terv
Kapcsolódó dokumentáció
Gyártói dokumentáció
Egyéb műszaki dokumentáció
Bevezetési terv I élesbeállási terv
A dokumentum célja
Egy elkészült (fejlesztett, testreszabott) rendszer élesbe állásával kapcsolatos feladatait tartalmazza.
A dokumentum tartalomjegyzéke

Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Az élesbeállás előfeltételei
Üzemeltetési környezet kialakítása
Hardver
Szoftver
Kapcsolódó rendszerek
Uzemeltető, támogató személyzet
Hibabejelentések kezelése
Erintett szoftvertermékek
Elvégzett tesztek
Rendelkezésre álló dokumentáció
Szervezeti keretek
Az élesbeállási folyamat engedélyezője
Szükséges kompetenciák
Élesbeállás
Az élesbeállás folyamata
Lépések
Ütemezés (időszükséglet)
Sikerkritériumok
Elvégzett tesztek
Visszaállítás lépései
Adatfeltöltés
Törzsadatok (ősfeltöltés)
Futási adatok
Felhasználói adatatok
Jogosultságok beállítása
Fejlesztési terv
A dokumentum célja
Egy szoftvertermék kifejlesztésével járó feladatokat tartalmazza, így terjedelme egyértelműen szűkebb,
mint a szállítói feladatvégzés teljes megvalósítási terve. A hardver infrastruktúrát adottnak tételezi fel.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
A fejlesztési feladat célja
A fejlesztés terjedelme
A fejlesztéssel érintett részek
Kimaradó részek
Fogalmak és rövidítések
Szervezet
A fejlesztés megvalósításának résztvevői
Megrendelő
Fejlesztők
Alvállalkozók
Szállítók
Kapcsolat más projektekkel
A végrehajtás szállítói szervezete

Kommunikáció
A fejlesztés keretei
A fejlesztés rnódszertana
Szállítói operatív vezetés
Fejlesztés
Tesztelés
Futási környezet
Hardver
Szoftver
Fejlesztői környezet
Tesztkörnyezet
Leszállítandó termékek
Ütemezés és költségvetés
Kockázatkezelés
Minőségbiztosítás
Kapcsolódó dokumentáció
Felhasználói kézikönyv
A dokumentum célja
Az alkalmazást használó felhasználók számára készített részletes dokumentum, amely leírja az
alkalmazás működését és ismerteti használatának módját. Az alkalmazás részletes leírása funkciónként,
képernyő képekkel, példákkal illusztrálva oly módon, hogy azon felhasználó számára is érhető legyen,
aki nem rendelkezik magas szintű informatikai alapismeretekkel.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
A rendszer általános bemutatása
Szerepkörök, a felhasználók csoportosítása
Felhasználói funkciók
AlrendszerenkéntiKépernyőnként leírja a felhasználók számára elérhető funkció használatának módját,
feltüntetve az adott funkció elvégzéséhez szükséges szerepköröket is.
Tartalmazza:
A funkció használatának szöveges leírását,
a beviteli, illetve kimeneti adatok leírását,
adatellenőrzési szabályokat,
képernyő képeket.
A kézikönyv adjon magyarázatot az egyes mezőtartalmak összefüggéseiről, határozza meg az esetleges
logikailag kapcsolt mezők ellenőrzési szabályait is. Az egyes funkciókhoz, funkciócsoportokhoz
kapcsolódó tipikus használati eset példán keresztül támogassa az adott funkció használatának
megértését.
Használati esetek
A rendszer működési folyamatainak ismertetése, példákkal illusztrálva
Konfiguráció, hibaelhárítás
Felhasználói konfigurációk lehetősége
Konfigurációs paraméterek
Jellemző hibalehetőségek és azok megoldása
Hibaüzenetek

Hibaelhárítási tevékenységek
Fizikai rendszerterv
A dokumentum célja
Az üzleti funkciók fizikai megvalósításának alapját szolgáló dokumentum. A dokumentum olyan
részletességgel írja le a megvalósítandó rendszert, hogy további tervezési döntésekre a megvalósítás
során ne legyen szükség.
A felhasznált dobozos termékek esetében dokumentálja a konfigurációs paramétereket.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Fizikai architektúra modell
Hardver környezet leírása
Felhasznált termékek és licencek
Konfigurációs beállítások
Szoftver környezet leírása
Felhasznált termékek és licencek
Konfigurációs beállítások
A rendszer működése
Részletes folyamatok, felhasználói esetek
A rendszer logikai adatmodellje
A rendszer fizikai adatmodellje
Adatkapcsolatok
Szerepkörök, jogosultságok kifejtése objektum és rendszerszinten
Osfeltöltés
Felhasználói felület
Követelmények leképezése
Funkcionális követelmények leképezési terve
Jelezve, hogy mely folyamathoz, mely rendszerkomponenshez kapcsolódnak.
Műszaki megszorítások
A rendszer méretezése
Rendszerparaméterezés
Backup terv
Karbantartás terv
Mellékletek
Követelmény-specifikáció
A dokumentum célja
A követelmény-specifikáció tartalmazza a megrendelői igényeket, valamint a pályázati kiírásban foglalt
egyéb feltételekből származó követelményeket is.
A követelmény-specifikáció strukturáltan, szabad szöveges formában írj a le a követelményeket. (Ulvit
modellező eszköz használható, de az nem váltja lő a szabad szöveges leírást.) Minden követelmény
rendelkezzen egyedi azonosítóval.
Elvárás, hogy legyen teljes körű, konzisztens, megvalósítható, tesztelhető.
A követelmény-specifikáció szolgál a rendszertervzér(& teszttervezés) alapjául, valamint az átadás

átvételi folyamat is ezen alapul.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Bevezetés
A dokumentum célja
Célzott olvasókör
Szakmai motiváció
A szállítói feladatvégzés háttere
A szállítói feladatvégzés célja
Résztvevők
Kötöttségek
Megkövetelt kötöttségek
Definíciók és fogalmak
Fontos tények és feltételezések
Funkcionális követelmények
Jogszabályi környezet
Megvalósítandó folyamatok
Szereplők
Folyamatleírások
Nem-funkcionális követelmények
Altalános követelmények
Sikerkritériumok
Tervezési megszorítások
Jogszabályi megfelelőség, követés
Alkalmazott szabványok
Kötelezően alkalmazandó szabványok
Választás alapján alkalmazott szabványok
Teljesítmény követelmények
Rendelkezésre állás
Méretezési input adatok
Tárhely igények
Válaszidők
Méretezhetőség, skálázhatóság
Adatkezelés, adatbázis menedzsment
Adatintegritás, konzisztencia
Adatizoláció
Mentés, archiválás
Törzsadat-kezelés
Osfeltöltés
Adatfeldolgozás, elemzés
Exportálás
Rendszermenedzsment
Központi konfiguráció, menedzsment
Monitoring
Naplózás, audit
Biztonsági követelmények
Fizikai biztonság

Adatbiztonság
Az adatok elérése
Fizikai hozzáférés
Azonosítás
Jogosultság
Tárolás
Megőrzés, törlés
Hálózati adatmozgatás
Üzembiztonság
Architektúrára vonatkozó követelmények
Logikai architektúrával kapcsolatos követelmények
A rendszer felépítése, modularitása
Szoftver-architektúra
Felhasznált kész komponensek
Portolhatóság, platfornifüggőség
Bővíthetőség, skálázhatóság
Szolgáltatási szint
Jogosultságok
Központi menedzselhetőség
Fizikai architektúrával kapcsolatos követelmények
Kiszolgáló infrastruktúra szerverek virtualizáció
Kliensek munkaállomások, vékony kliensek
Hálózat (VPN, LAN)
—

-

—

b~tegrációs követelmények
Tartalom-integráció
Külső rendszerkapcsolatok
Hardver interfészek
Szoftver interfészek
Kommunikációs interfészek
Felhasználói interfészek
Felhasználói felülettel kapcsolatos követelmények
Ergonómia
Testreszabhatóság
Nyelvek kezelése
Akadálymentesség
Hibakezelés, hibaüzenetek
On-line dokumentáció, súgó
Üzemeltetési követelmények
Fenntarthatóság
Karbantarthatóság
Szátlítással kapcsolatos követelmények
Leszállítandók
Szállítandó termékek
Szállítandó szolgáltatások
Szállítói operatív vezetéshez és minőségirányításhoz kapcsolódó követelmények
Módszertani követelmények
Tervezési követelmények
Kivitelezéssel kapcsolatos követeli~énye~~~

Teszteléssel kapcsolatos követelmények
Szállítandó dokumentációval kapcsolatos követelmények
Oktatással, betanítással kapcsolatos követelmények
Próbaüzemhez kapcsolódó követelmények
Atállással és migrációval kapcsolatos követelmények
Eles indulással kapcsolatos követelmények
Jótállás, támogatás és követés követelményei
Licencek, felhasználási feltételek
Garancia, támogatás
Forráskód megőrzés
Mellékletek
Layout terv
A dokumentum célj a
A layout terv célja, hogy a bemutassa a rendszer felhasználói felületeit. Elkészítése során
felhasználandók a megrendelő által rendelkezésre bocsátott arculati elemek.
A felhasználói felületek megvalósítása (programozása) csak a layout terv megrendelő általi elfogadását
követően kezdődhet meg.
A layout tervnek nincs előírt formátuma, azt a rendszer típusa, platformj a határozza meg. Elkészítéséhez
és bemutatásához szimulációs és modellező eszközök felhasználhatóak, azonban a végleges (elfogadott)
terv csak statikus ábrákat (képernyőképeket) tartalmazhat.
Logikai rendszerterv
A dokumentum célja
A dokumentum leírja a tervezett megoldás főbb logikai komponenseit és azok kapcsolatait, specifikálja
a megvalósítandó szolgáltatásokat (használati eseteket), és ismerteti a működési folyamatot, a
felhasznált adatköröket.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
A dokumentum céljának és hatókörének rövid bemutatása.
Fogalmak és rövidítések
Rendszer-architektúra és működés bemutatása
A rendszer fő komponenseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása: ábra±ábramagyarázó szöveg’
A rendszer funkcionalitása
A rendszer funkcionalitásának, működésének (a feldolgozás menetének, időbeli lefolyásának) rövid,
bevezető jellegű leírása.
Az alkalmazás modellje
(p1.: kétrétegű kliens/szerver, batch feldolgozás)
Logikai architektúra bemutatása
A rendszer fő komponenseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása
Alkotóelemek (modulok) és kapcsolataik, szerepük szöveges leírása
Interfészek rövid leírása
Beleértve a külső és belső rendszerkapcsolatokat (RDBMS is ide tartozik)
Tűzfal szabályrendszer
Hardverplatform
Szoftverkörnyezet
(p1.: operációsrendszerek, adatbázis-kezelők, üzenetvivők, függvénytárak)
Méretezés indoklása

Impiementáció
Tervezési elvek és szempontok
A megfelelő követelményekkel indokolva
Fejlesztés
Fejlesztési módszertan
Fejlesztőeszközök
Tesztelés
A tesztelés módszertana, eljárásrendje
Tesztelési fázisok
A tesztelés eszközkészlete
Tesztmenedzsment eszköz
Manuális tesztelés
Teszt automata
A rendszer funkcióinak leírása
Használati esetek
Az egyes modulok specifikus funkcióinak leírása, bemutatása, valamint az ott releváns folyamatok,
egyéb jellemzők meghatározása, modulonkénti bontásban
Felhasználói funkciók
Üzemeltetési és karbantartási funkciók
Biztonsági funkciók
Felhasználói felületek
A rendszer modellje
Folyamat-modell
Rendszer szintű fő folyamatok és funkciók bemutatása, azok leképezése komponensekre
Objektum-modell
Elemzési modell (domain model)
Tervezési modell (design model)
Magas szintű adatbázis-terv
A rendszer integrációs kapcsolatai egyéb rendszerekkel
Ősfeltöltés
A rendszerbe milyen adatkörök, mivel kerülnek
felhasználónak/üzemeltetőnek feltöltenie és hogyan.

feltöltésre

átadáskor,

Jogosultságkezelés és biztonsági funkciók
Rendszer szintű biztonsági funkciók
Jogosultsági modell
A jogosultsági modell bemutatása és annak az egyes modulokra gyakorolt hatása
Szerepkörök
Rendszermenedzsment és monitoring
Mentések és archiválás
Mellékletek

mit

kell

a

Impiementáció dokumentáció
A dokumentum célja
A dokumentum leírja a tervezett megoldás megvalósításának főbb komponenseit és azok kapcsolatait,
specifikálja a megvalósítandó szolgáltatásokat (használati eseteket).
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
A dokumentum céljának és hatókörének rövid bemutatása.
Fogalmak és rövidítések
Tervezési elvek és szempontok
A megfelelő követelményekkel indokolva
Fejlesztés
Fejlesztési módszertan
Fejlesztőeszközök
Tesztelés
A tesztelés módszertana, eljárásrendje
Tesztelési fázisok
A tesztelés eszközkészlete
Tesztmenedzsment eszköz
Manuális tesztelés
Teszt automata
Mellékletek
Migrációs terv
A dokumentum célja
Egy kész szoftver migrációja más hardverkörnyezetbe.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
A migráció előfeltételei
Üzemeltetési környezet kialakítása
Hardver
Szoftver
Kapcsolódó rendszerek
Üzemeltető, támogató személyzet
Hibabejelentések kezelése
Erintett szoftvertermékek
Elvégzett tesztek
Rendelkezésre álló dokumentáció
A migráció eszközkészlete
Eszközök
Automatizált lépések
Jogosultságok
A migráció folyamata
Alkalmazások telepítése
A telepítés lépései, sorrendje
Beállítások, konfigurációs paraméterek
Adatok feltöltése

Ősfeltöltés (törzsadatbázisok)
Kiindulási adatok
Alkalmazás paraméterek
Működési adatok
Címtár integrációja
Felhasználók
Jogosultságok beállítása
Mentés
Visszaállás lépései
Utemezés
A migráció eredménye
Sikerkritériumok
Kiemelt kockázatok
Erintettek tájékoztatása
Oktatási jegyzőkönyv
A dokumentum célja
A jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a tervezett oktatás megtörtént, valamint, hogy minden érintett részt vett
a számára előírt oktatás(ok)on.
Az Oktatási jegyzőkönyv igazolja az oktatás megtörténtét. Az oktatási jegyzőkönyv három önálló
részből áll, amelyek előállítása akár időben is eltérhet:
Oktatási jegyzőkönyv
Vizsgaeredmények
Ertékelőlapok
A dokumentum tartalomjegyzéke
Oktatási jegyzőkönyv
Dátum (oktatás kezdete, vége, vizsga tervezett dátuma)
Helyszín
Oktató neve
Oktatás tárgya (az oktatási tervben felsorolt oktatás elnevezések alapján)
Vizsgaköteles (Igen/Nem)
Résztvevők névsoralszervezetlAláírás
Vizsgaeredmény lap (oktatási jegyzőkönyv melléklete)
Dátum
Helyszín
Vizsgáztató neve
Vizsga tárgya (az oktatási tervben felsorolt oktatás elnevezések alapján)
Vizsgázó neve/szervezet/Aláírás
Vizsgaeredmény (megfelelt/nem felelt meg)
Értékelőlap
Az oktatás témája
Az oktatás időpontja
Az oktatást tartó neve
Hallgatói értékelések, javaslatok
Oktatási terv
A dokumentum célja
A dokumentum a különböző célcsoPo’

(pLfelhaszn’iók, üzemeltetők, adminisztrátorok, fejlesztők)

számára tartott oktatások tervét tartalmazza. A dokumentum alapján történik a felkészülés az oktatások
szervezésére és a lebonyolítás menedzselésére.
Attekintőt ad az oktatási feladatok
tartalmáról,
terjedelméről
oktatási módszeréről és a felhasznált segédletekről
ütemezéséről
Tartalmazza
az oktatás tárgyi és személyi feltételeit
az oktatás előkészítési feladatait: előfeltételek (státusz vonatkozásában, technikai előfeltételeket)
az eredményesség ellenőrzésére vonatkozó kérdéssort és az oktatás-értékelési kérdőívet.
Meghatározza, bogy mely célcsoportok számára történik az adott oktatás.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Tárgyi és személyi feltételek
Tárgyi feltételek
Oktatás helyszíne(i), tanterem befogadó képessége, az oktatáshoz szükséges eszközök (kivetítő,
számítógépek /száma, milyen alkalmazásokat szükséges telepíteni!, egyéb felszerelés)
Személyi feltételek
Kik fognak oktatni, hány oktató lesz? Milyen feltétele van annak, hogy lő oktathat?
Az oktatás résztvevői
Az oktatásban milyen csoportok lesznek (p1. felhasználó, operátor, üzemeltető, adminisztrátor),
mekkora létszámmal, hány darab oktatást terveznek az egyes csoportoknak, pótoktatási lehetőségek.
Oktatási anyagok
Milyen dokumentumok, oktatási segédletek, oktatói kézikönyvek biztosítják az oktatás sikerességét?
Az oktatás terjedelme és módszere
Az oktatás típusa
Az egyes oktatási területek, modulok felsorolása, az oktatások típusai!módszere (p1. tantermi oktatás,
gyakorlati képzés minta feladatokkal munkahelyi szimulációs környezetben, elektronikus tananyag,
tesztelési feladatok, stb.)
Oktatási tematika
Oktatási forgatókönyvek
Napirend
Az oktatás végrehajtása
Szerepkörök, felelősségek, feladatmegosztás
Az oktatás megszervezésében és végrehajtásában résztvevő szakemberek (mind a vállalkozó, mind
megrendelő részéről) és feladataik.
Az oktatások adminisztrációj ának folyamata
Miként követik, riportolj ák az oktatás előrehaladását, az oktatással kapcsolatos tevékenységeket?
Programozói kézikönyv
A dokumentum célja
A rendszer továbbfejlesztéséhez, a forráskódok feldolgozásához szükséges információkat tartalmazza.
A dokumentum megértéséhez elvárt az adott fejlesztési környezet és programozási nyelv ismerete.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör

Fogalmak és rövidítések
A rendszer általános bemutatása
A fejlesztői környezet bemutatása
Fejlesztőeszközök
Alkalmazások, verziószámok
A fejlesztési környezet telepítésének lépései
A tesztelési környezet bemutatása
A fejlesztői tesztek elvégzésének eszközei
Alkalmazások, verziószámok
A teszt környezet telepítésének lépései
Fej lesztői tesztek futtatása
Release-kezelés
Verziókezelés
Uj változat telepítésének lépései
Forráskódok
A forráskódok szerkezete, tagolása
A forráskódok tárolása
Felhasznált dobozos komponensek
Az alkalmazás lefordítása
Licencek, felhasználási feltételek
Fejlesztőeszközök
Tesztelőeszközök
Egyéb alkalmazások
Forráskódok
Kapcsolódó dokumentáció
Gyártói dokumentáció
Rendszertervek, egyéb fej lesztői dokumentumok
Rendszerbiztonsági terv
A dokumentum célja
A dokumentum célja, hogy bemutassa a rendszer fejlesztésével kapcsolatos biztonsági előírásokat és
biztonsági funkciókat, összhangban a hatályos jogszabályokban foglaltakkal.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Vonatkozó jogszabályok
A rendszer bemutatása
Alapfeladatok, funkciók
Tárolt adatok
Biztonságkritikus elemek
A rendszer működési környezete
Logikai ábra
Hardver környezet

Szoftver környezet
Biztonsági osztályba sorolás
Biztonsági követelmények
Jogszabályi megfelelés igazolása
Rendszerintegrációs terv
A dokumentum célja
A dokumentum ismerteti, bogy a különböző komponensek hogyan alkotnak egységes, működő
rendszert, specifikálja az egyes rendszerkomponensek közötti interfészeket.
A rendszerintegrációs terv előállítása során az alábbi tartalom struktúrája, terjedelme a konkrét tervezési
feladat végrehajtásához, eredményeihez igazodva módosulhat, jelen elemek csak a termék
szerkezetének, felépítési logikájának bemutatását szolgálja. A termék jellegéből fakadóan szoros
egységet képez a „Logikai Rendszerterv” megnevezésű termékkel, Így elemei is több ponton
átfedhetnek, egy logikai rendszerterv elem sok esetben szükségszerűen integrációs elem is.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Logikai architektúra terv
A rendszer fő komponenseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása.
Folyamati integrációs modell
Rendszer szintű fő folyamatok bemutatása, azok leképezése komponensekre, különös tekintettel a
komponensek illeszkedésére és az illeszkedés interfészeire
Integrációs funkciók
Az egyes komponensek között felhasznált protokollok, adattartalmak, struktúrák ismertetése
Mellékletek
Interfészek formális leírása
Protokollok formális leírása
Telepítési jegyzőkönyv
A dokumentum célja
A Telepítési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a telepítés megfelelően megtörtént.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Telepítés tárgya
Telepítés időpontja (tól —ig óra,perc pontossággal)
Telepítést végző neve és aláírása
A telepítés ellenőrzésére szolgáló tesztek
Telepítés eredménye
Csatolt rendszernapló (amennyiben értelmezett)
Az ellenőrzést végző személy neve és aláírása
Telepítési útmutató
A dokumentum célja

A dokumentum leírja a rendszer telepítési folyamatát, beleértve az elvégzendő feladatokat, a
konfigurációs beállítások paramétereit.
A dokumentum épít a gyári telepítési útmutatókra ezért, az ott leírt lépéséket nem Írja le Újra’
Dokumentálja a gyári telepítési útmutatóktól való eltéréseket, leírja a telepítés során az
alapbeállításoktól való eltéréseket, illetve a telepítés közben bekért konfigurációs beállításokat.
A rendelkezésre álló gyártói telepítési dokumentum, változatlan formában mellékletként kerül a
dokumentumba, és a telepítés lépéseinél az érintett telepítési szakasznál hivatkozás történik.
Abban az esetben, ha a telepítési eljárás nem egyezik teljesen a gyártói telepítési dokumentummal, akkor
az eltéréseket egységes módszertan szerint kell kezelni és bemutatni a dokumentumban.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
A telepítendő rendszer ismertetése, telepítő csomagok pontos megnevezése, verziószáma
A telepítendő rendszer fizikai és logikai rendszerábrái, vagy a megfelelő rendszerterv dokumentum adott
ábráira való hivatkozások (hardver elemek, szoftver komponensek, kapcsolatok /SAN, LAN, egyéb!, a
telepítési feladatok megértését, végrehajtását támogató táblázatok.
A telepítéshez szükséges kompetenciák
Leírja, hogy a telepítésnél milyen képzettség, szaktudás, gyakorlati tapasztalat szükséges, megadja,
hogy az egyes rendszerelemek telepítését ki végzi/végezte.
Szállító oldal
Megrendelő oldal
A telepítés előfeltételei
Hardver feltételek, beállítások, verziók
A szállító által előzetesen telepítendő (összeszerelés, alapkonfiguráció) hardver elemek
A megrendelő által biztosítandó hardver elemek
Hálózati feltételek, beállítások, verziók (LAN, WAN, SAN)
Virtualizációs környezet (VM-ek)
Kapcsolódó, felhasználandó dokumentumok
A telepítésnél használandó dokumentumok címe, tárolási helye, vagy letöltési linkje
A telepítéshez szükséges szoftverek, meghajtó programok
A szoftverek, meghajtó programok verziószámmal jelöltek, a telepítő készletek tárolási/futtatási
helyének, elérhetőségének, vagy letöltési linkjének megadása
A mentendő eszközök / rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó mentési paraméterek listája
A telepítés során használandó paraméterek listája
Rendszerkomponensek nevei, elérési adatok (IF címek, rendszerkomponensek, alkatrészek azonosítói,
címei)
A telepítés menete
A telepítés lépései
Az egyes rendszerelemekre, konfigurációkra vonatkozó általános és esetspecifikus beállítások
Telepítés utáni konfigurációs feladatok, és a rendszerelemek kapcsolódásával kapcsolatos speciális
paraméterek, a rendszerkapcsolatok kialakításához szükséges információ, beállítások
Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása
A rendszer eltávolításának lépései
A telepítés sikerességének ellenőrző lépései
A rendszer konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása
Tesztelési terv

A dokumentum célja
A Tesztelési terv dokumentum bemutatja a tesztelés folyamatát, a rendszer megvalósítási és átadási
fázisai során végrehajtandó teszttípusokat, a teszttípusokhoz kapcsolódó feladatokat, előfeltételeket és
erőforrás igényeket, valamint a tesztelési folyamatban érintett szerepköröket és feladatköröket.
Minden, a követelmény-specifikációban meghatározott követelményre kell tesztesetet létrehozni,
meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Tesztelési megközelítés
A tesztelés módszertana, eljárásrendje
A tesztelés eszközkészlete
Manuális tesztelés
Automata tesztelés
Hibakezelés
A hibakezelés folyamata
Tesztmenedzsment eszköz
Release menedzsment
Tesztkörnyezet
Szervezet
Szerepkörök és felelősségek
Teszttípusok
Megvalósítási fázis
Fejlesztői komponens teszt
Fejlesztői integrációs teszt
Atadási fázis
Integrációs (interfész) teszt
Rendszerteszt
Üzemeltetési teszt
Performancia teszt
Biztonsági teszt
Atvételi (végfelhasználói) teszt
Katasztrófa elhárítási teszt
Eles teszt
Regressziós tesztek
Teljes körű mentés-visszaállftási I Migrációs tesztek
A követelmények verifikálása
Követelmények tesztesetek megfeleltetés táblázat
Tesztesetek követelmények megfeleltetés táblázat
—

—

Elfogadási kritériumok

Tesztforgatókönyv
A dokumentum célja
A tesztforgatókönyv írja le részletesen azokat a teszteseteket, amelyeket a tesztelés során cl kell végezni.

A dokumentum tartalomjegyzéke
BEVEZETES
A dokumentum célja
A tesztelési feladat ismertetése
Erintett rendszerek/funkciók/folyamatok
Kapcsolódó dokumentumok
Tesztkörnyezetek
Tesztelésben résztvevők és felelősségük
Végrehajtandó teszttípusok
Teszteszközök
Előfeltételek és feltételezések
Utemezés
TESZTESETEK
Teszt jegyzőkönyv
A dokumentum célja
A Tesztelési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a tesztelés a terveknek megfelelően megtörtént.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Teszt leírás
A jegyzőkönyv azonosítójaés neve
A teszt tárgya, típusa röviden (részletesen lásd a forgatókönyvben)
Termék verziószáma
Teszt forgatókönyv azonosítója és neve
Tesztelés ideje (kezdete vége pontos időbélyeggel)
A változáskezelés alapján készített hardver és szoftver lista, amely tartalmazza a tesztelésben érintett
komponensek, interfészek verzió információit
A tesztelés eredménye
Teszteset azonosítója és neve
Teszteset összefoglalój a
Végrehajtó neve
Hibajegy száma (ha van)
Teszteset lépései
Elvárt eredmény
Elért eredmény
Eltérés leírása
A tesztelés kiértékelése
Összesített eredmény kimutatás a hibákról
Hibák kategorizálása
Szöveges összefoglalás
Az ellenőrzést végzők neve és aláírása
Ütemterv (feladat- és erőforrás)
A dokumentum célja
Az ütemterv célja, hogy grafikusan és szövegesen ábrázolja a szállítói feladatvégzés megvalósításának
menetét, leíija az egyes feladatok egymásra épülését, függőségeit.
A dokumentum feladata, hogy részletesen meghatározza a szállítói feladatvégzés egyes lépéseinek
végrehajtásához szükséges (műszaki és emberi) erőforrásokat, mind a szállító, mind pedig a megrendelő
oldaláról.

Az ütemtervnek nines előírt formátuma, de magát az ütemtervet célszerű Microsoft Project-ben
elkészíteni, amelyet a Wordben írt szöveges leírás mellékleteként kell csatolni.
Üzemeltetői dokumentáció
A dokumentum célja
Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket
tartalmazó dokumentum.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
Fogalmak és rövidítések
Szükséges kompetenciák
Üzemeltetési feladatok
Altalános üzemeltetési feladatok leírása
Rendszeresen elvégzendő feladatok leírása
Teljesítmény hangolása
A rendszer elvárt teljesítmény-mutatói
Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához
A szervereken szükséges jogosultságok az üzemeltetési feladatok elvégzéséhez
A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések
Frissítések
Frissítések típusai és rendszeressége
A frissítések telepítésének lépései
Mentés, visszaállítás
Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai
Archiválás
Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának megadásával
Naplózás
A naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai
Eseménynapló és alkalmazás logolási beállítások és paraméterek leírása
Menedzsment funkciók ismertetése
Rendszermenedzsment eszközök ismertetése, beállításai
Központi konfiguráció, menedzsment
Rendszermonitoring
Hibaelhárítás
Váratlan események kezelése
Hibaelhárítási forgatókönyvek
Hibaüzenetek listája
Az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk fels
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2. számú melléklet
AJÁNLATTÉTELI LAP
(AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE)
az „ASP Drupal Települési portál kialakítása során felmerülő konzultációs tevékenységek
ellátása a KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00008 azonosító Számú, ‘Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP 2.0)’ projekt keretén belül
KMO3OISIJPP16”
-

tárgyú közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTEL! LAP
(AJÁNLAT! ÁR RÉSZLETEZÉSE)
az „ASP Drupal Települési portál kialakítása során felmerülő konzultációs tevékenységek ellátása a KÖFOP-1.O.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító
számú, ‘Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)’ projekt keretén belül KMO3OI SUPP16”
-

tárgyú közbeszerzési eljárásban2

dij és 27 % AFA
Budapest, 2017. október 24.

Novell PSIJ
Pro~sszioná1iS Szolgáltatások
Magyarország KI’.

I 124 Budapest, Csörsz u. 45.
Adészám: 12473018-2-43

Baoksz.: 10900028-00000005-31360006

2

Kaszó Balázs
ügyvezető igazgató
Novell P5K Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.

Az ajánlattételi lapon az írásbeli konzultációra szóló felhívás 5) pontjában meghatározott mennyiségekre kell ajánlatot adni
A mérnőknapra vonatkozó nettó egységárnak meg kell egyeznie valamennyi feladat esetében
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MIE 75913/3
Teljesítést Igazoló_Bizonylat
Készült

Hely:

Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Képviselő neve, beosztása:

Vevő:

Képviselőjel neve, beosztása:

Képviselője2

NISZ Nemzeti Jnfokommunikációs Szolgáltató

(ezen TIE aláírója)

beosztása:

Zártkörüen Működő Részvénytársaság

neve,
(ezen

TIB

jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Vevő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv.,
tesztelési

minősítés,

)

más

szereplő

részletezettségnek

megfelelő

terméket/szolgáltatást a Eladó/Szállító a Vevő telephelyére szállította, / a Eladó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A
teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Eladó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell, hogy
képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható he a Vevőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az

elfogadott

teljesítésből

Devizanem:

visszatartott

Érték:
Esedékessége(dátum):

(jóteljesítési)_garancia_Ft:

Szállító képviselője

Vevő képviselőjel

Vevő képviselője2
Ph

Ph

1%
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NEMZETI INFOKOM1’IUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt
MIE-159101A/5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Novell PSH Professzionális Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Novell PSH Kft.
Szolgáltatások Magyarország Kft.

Cégienyzék
egyéb

szám,

EV

szám,

működési
engedély
szám,
bírósági
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-687986

Adószám: 12473018-2-43

nyilvántartási

szám,

Uniós adószám: HU124 73018

Kapcsolattartó adatai
Beosztás: operatív igazgató

Név: Varga Zsolt
Telefonszám: +36-1-489-4600

E-mail Cím: kozbeszerzes®npsh.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1124 Budapest, Csörsz u. 45.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irónyítószá’n, város, utca, hózszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Számlavezető baik
Neve: K&l’I Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10401093-50526871-72831003

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó informáriók (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni,
amelyik sor vonatkozik a partnerre. on IGEN-t)
_________________________________________
Ktilönbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.L(l)]: NEM
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIILtA.
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet,
fejezet, 169.*.(h)]: NEM
I69.~.(p,gj]: NEM
Tevékenység alapján mentes[áfa Iv. VI.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: NEM
NEM
fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM
NEM

Dátum

~
ügyvezető ~azgató
Novell PSItI Professzionális Szolgáltatások
Magyarország Kft.

NoveH PSI!

~‚tI

Professzionális SzolgáItatáso~ t~;
Magyarország KR.
1124 Budapest, Csörsz u. 45.
‘9~!
Adószám 12473018.2.43
Banlcsz,: IO4Q1Qp5Q~a687~.7283loo3

