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Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

Zártkörűen

Működő

másrészről
Név: In mid Air ML
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Cégjegyzékszám: 14 09 309475
Adószám: 14857238-2-14
Bankszámlaszám: 10101315-65389500-01004005
Képviseletében eljár: Horváth Mtal
mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott helyen az alábbi feltételekkel.

Preambulum
Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban
Kbt.) 81. ~-a szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre felek közt. Felek
közötti jogvita elbírálásához elsősorban a szerződés rendelkezéseit, valamint a
szerződéshez kapcsolódó műszaki melléklet(ek)ben foglaltakat kell figyelembe venni.
Amennyiben a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az
ajánlat, az ajánlattételi felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció tartalma az irányadó.
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: Kornir.) nevesített Klíma Adatbázisnak (A LiveGuide
Klímavédelmi információs rendszer)(a továbbiakban: Adatbázis) a szerződés 1. számú
inellékletét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: műszaki leírás) részletezett
üzemeltetési, támogatási feladatainak (a továbbiakban együtt: üzemeltetési feladatok)
végrehajtása.
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Vállalkozó részére a jelen szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott
támogatási feladatokat havi 120 óra mennyiségben köteles biztosítani. A támogatási
feladatokra igénybe vehető óramennyiség havonta fix mennyiség, a hónapok közt nem
átcsoportosítható.
Az Adatbázis a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a
továbbiakban: Felhasználó) hatósági tevékenységét támogatja, ezért Vállalkozó a jelen
szerződésben, valamint a műszaki leírásban meghatározott módon köteles
együttműködni Felhasználóval.
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SZERZŐDÉS HATÁLYA,

2.1
A szerződést Felek 30 hónap határozott időtartamra kötik, a szerződés hatályba
lépésének napjától.
2.2
Az üzemeltetési feladatokat Vállalkozó a szerződés teljes hatálya alatt
folyamatosan nyújtja.
2.3
A Jelen szerződés akkor szűnik meg, ha Felek jelen szerződésben
meghatározott feladataikat maradéktalanul teljesítik.
2.4
Jelen szerződés hatályba tépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi
aláírása és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló
320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2)
bekezdésének megfelelően a záró tanúsítvány kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13.
~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba
lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát
követő napon. Megrendelő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni a jelen pontban
meghatározott feltételek teljesüléséről.
2.5
Ameimyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan
körülmény áll elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata
teljesítését, ezen körütményről
az okok valamint az akadály elhárítása várható
időtartamának megjelölésével haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni abban
az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie
kell.
—

—

3 TELJESÍTÉS HELYE
Megrendelő és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium budapesti telephelyei, valamint távoli
munkavégzés esetén Vállalkozó székhelyén és telephelyein.
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TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

4.1.1. Vállalkozó köteles a Jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar
nyelven teljesíteni. Amennyiben Jelen szerződés teljesítésében Vállalkozó olyan
szakembert von be, aki a szerződés teljesítéséhez szükséges szinten nem beszél
magyarul, Vállalkozó köteles saját költségen tolmácsot biztosítani.
4.1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, kompetenciákkal és
a teljesítéshez szükséges szakemberekkel. A Vállalkozó szavatol továbbá azért, hogy
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a teljesítést, vagy Megrendelő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza Vagy kizárja.
4.1.3. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés, valamint a műszaki
leírásban meghatározott kereteken belül utasítani, Vállalkozó tevékenységét bármikor
ellenőrizni. A Megrendelő jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását azok
befejezését megelőzően is ellenőrizni. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés
jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Megrendelő a tevékenységét nem vagy nem
megfelelően ellenőrizte.
4.1.4. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a
szerződés szerinti kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas
szinvonalon teljesíteni.
4.1.5. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai
szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő
folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. Vállalkozó köteles minden olyan
egyeztetésen, megbeszélésen részt venni, melyen Megrendelő a jelenlétét igényli.
4.1.6. Vállalkozó köteles Megrendelőt a legrövidebb elvárható időn belül
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által megtett figyelmeztetés ellenére továbbra
is ragaszkodik a célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítás teljesítéséhez, úgy az ebből
eredő teljes kárt a Megrendelő köteles viselni.
4.1.7. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben, vagy a
műszaki leírásban meghatározott kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles
tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizár a.
4.1.8. Vállalkozó köteles saját munkájához biztosítani a jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges hardver és szoftver eszközöket (hordozható számítógépek, telefonok,
nyomtató, a saját munkájához szükséges szoftverlicencek, stb.), kivéve ajelen szerződés
teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, de csak a Megrendelő által biztosítható
eszközöket, hozzáféréseket, belépési jogokat.

Sz~gn~≤~-r~
ir

4.1.9. A Kbt. 136. ~ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes Joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely Olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
4.2.1
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül (Kbt. 136. * (2) bekezdés). Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig
átadta Megrendelőnek a Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazást, amely jelen
szerződéshez 5. számú mellékletként került csatolásra. 1
4.1.10. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött
Nyilatkozat Partner adatairól dokumentumot, mely jelen szerződéshez 4. számú
mellékletként csatolásra került.
4.1.11. A Szerződést Vállalkozó a vonatkozó jogszabályoknak, a szerződés
rendelkezéseinek és a jelen szerződést megelőző közbeszerzési eljárás során tett
nyilatkozatainak megfelelően köteles teljesíteni, és ilyen módon jogosult és köteles a
teljesítésbe alvállalkozót bevonni.
4.1.12. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek
Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
4.1.13. Megrendelőnek az átadás-átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a
tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás
vonatkozik.
4.2
Teljesítésbe
előírások

bevonni

kívánt

szakemberekre,

alvállalkozókra

vonatkozó

4.2.2
Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a
szerződés időtartama alatt köteles biztosítani.
4.2.3
Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 3. számú melléklete
I. pontjában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 3. számú
melléklete 2. pontjában megnevezett alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság
igazolásában részt vett szakemberek, alvállalkozók) köteles igénybe venni.
1
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4.2.4
A jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megnevezett személyek,
szervezetek helyett akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás
útján történt jogutódlás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való
közreműködésük abban az esetben szüntethető meg, ha Vállalkozó e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg..

4.2.5

A 4.2.3 pont szerinti Új szervezet vagy szakember bevonására irányuló,
hozzájárulásra vonatkozó igényt Írásban, a tervezett bevonás előtt legalább IS nappal
kell bejelenteni (az alvállalkozó, szakember nevének, székhelyének vagy lakcírnének, az
általa a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával). Alvállalkozó
igénybevétele esetén Vállalkozónak a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a
4.2.3pont szerinti elvárások teljesülését.
4.2.6
Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 3. számú
mellékletében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen,
4.2 pont előírásainak betartása mellett. További a 4.2.3 pont által szabályozott körbe
nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésben való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles
Megrendelőt tájékoztatni (alválla]kozó nevének, székhelyének Vagy lakeímének, az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó
nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

—

4.2.7
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója,
a közbeszerzési eljárásban alkalmassága igazolására bemutatott szakembere a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó,
szakember nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember
teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy
szakember esetében, amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés
teljesítésében a 4.2.3 pont, a Kbt. 138. * (2) bekezdésében meghatározottak szerint
kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködés megszűnése esetén Vállalkozó
köteles igazolni a 4.2.3 pontban meghatározott feltételek teljesülését.
—

—

4.2.8
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban, személyekben bekövetkező, jelen (4.3) pontban szabályozott
változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni.
4.2.9
Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe
általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában
elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint
kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

—

4.2.10 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb
közreműködőért Úgy Felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó a 4.3 pontban
szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
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azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.
4.2.11 Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik Megrendelő tulajdonát képező
berendezésekben okozott kárért, továbbá valamennyi alkalmazottja és alvállalkozój a
által okozott kárért. Vállalkozó köteles Megrendelő mindennemű igazolt kárát
megtéríteni. mely jelen szerződés teljesítése során olyan okból következett be, amelyért
felelős.
4.2.12 A Vállalkozó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen
Szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből
ered.
4.2.13 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti
ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5. ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK
5.1 Vállalkozó a tevékenységet folyamatosan nyújtja Megrendelő részére.
5.2
Vállalkozó köteles az alkalmazás mindenkori funkcionalitását fenntartani a
Műszaki leírásban meghatározott üzemeltetési szinten.
5.3
Vállalkozó az Adatbázissal kapcsolatos hibaelhárítási feladatait a műszaki
leírásban meghatározott módon végzi.
5.4
A hibabejelentés, visszaigazolás szabályait részletesen a műszaki leírás
tartalmazza.
5.5
Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat részletező Üzemeltetési
dokumentációt Vállalkozó a műszaki leírás alapján köteles elkészíteni, melyet Felek az
elkészülést követően a szerződéshez mellékelnek (7. sz. melléklet).
6. Átadás átvétel, nyilatkozat a teljesítésről
6.1

Dokumentumok átvétele

6.1.1
A Vállalkozó által a szerződés és a műszaki leírás alapján elkészítendő
dokumentumokat, az átadást követően Megrendelő 15 munkanapon belül véleményezi
és nyilatkozik a teljesítés átvételéről, vagy az átvétel megtagadásáról. Megrendelő
valamely dokumentum eltbgadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott
dokumentummal szemben meghatározott tartalmi, szakmai követelményeknek.
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6.1.2
A jelen szerződés keretében a Vállalkozó által átadott dokumentumok
mennyiségi átadás-átvételéről minden esetben átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell
felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett tennék legfontosabb adatai, példányszám,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a
hibákkal kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Megrendelői
elvárások meghatározása,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

-

6.1.3
Amennyiben Megrendelő az átadott dokumentumok minőségi áwételét
megtagadja és azokkal kapcsolatban észrevételt tesz, Vállalkozó köteles az
észrevételeknek megfelelően 15 napon belül kijavítani a dokumentumokat. Megrendelő
a kijavított dokumentumokkal kapcsolatban 15 napon belül köteles nyilatkozni a
teljesítés átvételéről.
6.1.4
Dokumentumok véleményezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az
átadás-átvételi eljárás Új időpontja helyett a javított dokumentum átadásának időpontját
kell rögzíteni.
6.2

Szolgáltatások átvétele, nyilatkozat a teljesítésről

6.2.1
Megrendelő műszaki leírás „Szolgáltatások átvétele” című fejezetében
meghatározottak szerint, nyilatkozik a teljesítésről.
6.2.2
Megrendelő valamely Vállalkozó által átadott
a teljesítésre vonatkozó
dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az Megrendelő nyilvántartásaival ellentétes
adatot tartalmaz. Vállalkozónak azon dokumentumot, melynek elfogadását Megrendelő
megtagadja köteles Megrendelő észrevételei alapján javítani. Szükség esetén Felek a
vitás kérdésekről egyeztetést tartanak.
—

-

6.2.3
Megrendelő mindent tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a
teljesítésigazolás a jelen szerződésben illetve a műszaki mellékletben meghatározott
határidőn belül kiállításra kerüljön.
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7. ÁRAK, DÍJAK
7.1
Üzemeltetési feladatok ellenértéke: 2 600 000,- azaz kettőmillió-hatszázezer
Ft. +AFAJhó
Dokurnentációk ellenértéke: 1 000 000,- azaz egymillió Ft.+ÁFA.
A jelen pontban meghatározott díjak havi átalánydíjak, a szerződés időtartama alatt
kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.
7.2
Vállalkozót Jelen szerződésben rögzített díjazáson túl további díjazás,
költségtérítés vagy szolgáltatás semmilyen jogcímen nem illeti meg.

8. FIZETÉSI FELTÉTELEK
8.1
Megrendelő a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető, adott számlához
tartozó ellenértéket adott teljesítéshez tartozó teljesítést igazoló bizonylat kiállítását
követően kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg.
8.2
Felek rögzítik, bogy az Áfa mértékére a mindenkor batályos jogszabályi
rendelkezések az kányadóak. Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban Vállalkozó
bankjánál felmerülő bankkö ltség a Vállalkozót terheli.
8.3
Vállalkozó havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig egy számlát
köteles kiállítani a szolgáltatási díjról. A szánMához csatolni kell a Megrendelő által a
szerződés 6. pontja szerint kiállított teljesítési igazolást. Vállalkozó a szánilán a
teljesített szolgáltatásokat Megrendelő igénye szerint előzetesen egyeztetett formában
és tartalommal köteles részletezni.
—

—

8.4
Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében
foglaltak alapján köteles a számlát benyújtani. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó
által a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatást az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 58. *—a alapján rendszeresen ismétlődő szolgáltatásnak
tekintik, ennek megfelelően teljesítési igazolás kiállítása a számla kiállításának,
benyújtásának és megfizetésének nem feltétele.
8.5

Vállalkozó a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére,
Megrendelő postafiók címére küldi,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított teniiékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződésszámot és fizetési határidőként 30 napot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afhtv.) szerinti előírásoknak
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
-

-

-

-

~
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8.6
A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő
nevére és központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133,) küldi.
8.7
Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla tartalmi, illetve formai
okokból nem befogadható (nem felel meg a szerződésnek Vagy a vonatkozó
jogszabályoknak), vagy azt a Válla]kozó nem a megfelelő címre nyújtja be, Megrendelő
a számlát visszaküldi. Amennyiben a számla tartalmi illetve formai okokból nem
befogadható, a Vállalkozó által kiállított Új számla fizetési határidejét a 8.5. pontban
foglaltak szerint kell megállapítani.
8.8
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Megrendelő általi
kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre. Amennyiben a
számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a
befogadható számla beérkezésének napjától számítódik, amely időtartamba nem számít
bele az esetleges számla reklamáció ideje. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti
napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a
számla kiegyenlítésének határideje.
8.9
Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe azzal a a
Polgári Törvénykőnyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a Ptk.) 6:130. ~
(1)-(2) bekezdései alapján számol el.
8.10
Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti, az
adott számla bruttó értékére vetített késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.
Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 8.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla
egyéb jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

8.11
Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen megállapodás az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.) hatálya alá tartozik, tudomásul veszi, hogy Megrendelő
a benyújtott számlát kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi
teljesítése esetén fizeti ki.
-

-

8.12
A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb
adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező
változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni.
8.13

Megrendelő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.

8.14
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összeMggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. * (1)
bekezdés a) pont).
8.15
Vállalkozó köteles legkésőbb a tárgyhót követő hónap 3. munkanapjának
végéig a jelen szerződésnek megfelelően kiállított számlát Megrendelő részére
személyesen, vagy postai benyújtani.
~2lgfla[jn’
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8.16
Megrenclelő a 6. pont szerinti nyilatkozatát teljesítés-kimutatásban foglaltak és
a rendelkezésre álló adatok, va]amint a szerződés rendelkezéseinek figyelembe vételével
teszi meg. Megrendelő a nyilatkozatában, vagy egyetért a teljesítés-kimutatásban
foglaltakkal, vagy a nyilatkozatban köteles megjelölni, hogy a teljesítés-kimutatás mely
elemével nem ért egyet, vagy vitat.
8.17
Vállalkozó a nyilatkozattal érintett tárgyhó utolsó napját megelőző
munkanapjáig köteles nyilatkozni, bogy a Megrendelő 8.16 pont szerinti kifogásával
egyetért-e vagy sem.
8.18
Amennyiben Vállalkozó a kifogással egyetért, abban az esetben a Megrendelő
a nem vitatott kötbér összegéről kötbérértesítőt állít ki és a Vállalkozó tárgyhót követő
számláját köteles a kötbér összegével csökkenteni.
8.19
Megrendelő a Vállalkozó által vitatott kötbér összegének 50%-át jogosult a
tárgyhót követő hó számlájábó 1 visszatartani.
9. Szerződés megerősítése
9.1
Vállalkozó köteles a teljesítés tekintetében a megállapodásban meghatározott
határidők betartására. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő
a
szerződésszegésből adódó egyéb ~kár)igényén túl
késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelmi kötbérre Megrendelő akkor is jogosult, ha Vállalkozó a megadott határidőben
hibásan teljesít, egészen a hiba kijavításáig.
—

—

9.2

A kötbér mértéke és alapja:

A késedelmi kötbér mértéke a Műszaki Mellékletben rögzített elvárt reakcióidőn túl
minden megkezdett késedelmes óra után:
a késedelem SI hiba esetén 1-2. óra alatt 2 %
a késedelem SI hiba esetén 2-4 óra alatt 4 %
a késedelem Si hiba esetén 4 óra fólött 10%
-

-

-

-

a késedelem S2 hiba esetén 1-2. óra alatt 1 %
a késedelem 52 hiba esetén 2-4 óra alatt 2 %
a késedelem 52 hiba esetén 4 óra fölött 5 %
a késedelem 53 hiba esetén 1-2. óra alatt 0,5 %
a késedelem S3 hiba esetén 2-4 óra alatt 1 %
a késedelem S3 hiba esetén 4 óra fölött 2,5 %

A késedelmi kötbér alapja az üzemeltetési feladatok ellenértékeként fizetendő nettó
havi átalánydíj. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 15%-a havonta.
-

Amennyiben Vállalkozó a szerződés, vagy a műszaki leírásban meghatározott
dokumentumokat a jelen szerződés 6. 1.3 pontjában meghatározott
kijavításra
rendelkezésre álló póthatáridőn belül szerződésszerűen nem adja át, késedelembe esik.
A késedelmi kötbér mértéke, a póthatáridő elteltét követően napi 10 000,-Ft. a
szerződésszerű átadásig.
—

—
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9.3
Megrendelő a kötbérigényét Írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön
megjelölve annak jogalapját ás összegét.
9.4
A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a
szerződésszegésre vis major miatt került sor.
9.5
Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 15%-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak
tekintendő,
amennyiben
Megrendelő
Vállalkozó
súlyos
szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő
jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér
érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
9.6
Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és a Vállalkozó által nem
vitatott összegét jogosult Vállalkozót megillető díjba a Kbt. szabályainak betartása
mellett beszámítani.
9.7
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő
a Ptk. 6:187. * (3)
bekezdésére figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

—

9.8
Vis maioron a Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell
érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: (i) akár megüzent, akár meg nem
üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó; (ii) nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag
lebomlásából keletkező nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy
radioaktív szennyeződés, Vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes
tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris
részlegeiben; (iii) lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel,
polgárháború; (iv) járvány, teni~észeti katasztrófa.
9.9
Ha bármelyik Fél Úgy véli, hogy vis maior következett be és ez akadályozza a
kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elektronikus úton)
értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően
•várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis
major időtartamával, melyről a Felek előzetesen egyeztetnek.
9.10

Az értesítés elinulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.

9.11
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a
Vállalkozó köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos
teljesítésére.
10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
10.1

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2
Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt.
figyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.

141.

*-ban

foglaltak
dr. Kaggaj ZolL4~
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I 0.3
Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz
intézett írásbeli értesítésével választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani Vagy jelen szerződéstől elállni. Súlyos szerzödésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

—

—

10.4
Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. * (I) bekezdésében szabályozott eset
bekövetkezése esetén.
—

—

10.5
Megrendelő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset
bekövetkezése esetén.
—

—

10.6
Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén.
10.?
Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az
esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a
másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.
10.8
Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést
Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal fehnondani. Súlyos
szerződésszegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott
fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.
10.9
Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A
szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.

11. Titoktartás
11.1
Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
11.2
Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni,
azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat
olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előírás tesz szükségessé.
/
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11.3
Amennyiben jelen szerződés teljesitésével kapcsolatban Vállalkozónak
harmadik személy Számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő
előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
11.4
Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából
nem minősülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett
alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási
nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
11.5
A Felek rögzítik, bogy egymással szemben teljes felelősséggel tartoznak a
titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudomásul veszik és
elfogadják, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a sérelmet szenvedett fél
jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
—

-

11.6
Vállalkozó vállalja, bogy a Ptk. 2:47. *-ára figyelemmel Üzleti titok címen nem
tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó az
információs önrendelkezési jogról ős az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.) 26. * (1) és 27. ~ (3) bekezdésére figyelemmel jelen
szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből
elrendeli.
11.7
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az IT rendszer a vállalkozási szerződés
alapján gyűjtött személyes adatokat, és egyéb céges adatokat, információkat (a
továbbiakban: Adat) tartalmaz.
11.8
Szerződő felek rögzítik, bogy valamennyi Adat nemzeti adatvagyonnak
minősül. Vállalkozó vállalja, bogy az Adatokat csak a szolgáltatás szerződés szerinti
nyújtása céljából használhatja fel, ahhoz csak a szerződés szerinti teljesítés céljából
férhet hozzá az ENSZ Eghajlatváltozási Keretegyezménye ás annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényben ás az
egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételekkel.
11.9
Szerződő felek megállapodnak, bogy Vállalkozó az IT rendszerbe, vagy az IT
rendszerből, illetve Megrendelő bármely IT rendszerébe, vagy bármely IT rendszeréből
kizárólag Megrendelő írásbeli utasítása alapján vihet be, vagy menthet ki adatokat,
annak egyes részeit, elemeit nem hozhatja harmadik fél tudomására, illetve nem
továbbíthatja az IT rendszerből semmilyen más rendszerbe, kivéve a vonatkozó
jogszabályi előírások, vagy Megrendelő kifejezett kérése alapján.
11.10 Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó az adatokat kizárólag a
szerződés rendelkezéseinek megfelelően, illetve erre vonatkozó rendelkezés hiányában
az Info tv.-ben, illetve az MSZ ISOIIEC 27001 informatika biztonság menedzselésének
eljárási rendjében foglaltak szerint dolgozhatja fel.
11.11 Vállalkozó köteles biztonsági intézkedéseket tenni a rendszert érintő alábbi
cselekmények megakadályozása érdekében a le~obb iparági gyakorlatnak (ahol
alkalmazandó), az adatvédelmi törvénynek, minden egyéb alkalmazandó adatvédelemre
vonatkozó jogszabálynak és Megrendelő utasításainak megfelelően:
S~gn~
Ii kag~i~
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adat jogosulatlan, vagy jogellenes feldolgozása
adathoz való jogosulatlan, vagy jogellenes hozzáférése
adat elvesztése, megsemmisülése, vagy megváltoztatása

11.12 Szerződö felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozónak a jelen fejezetben
foglalt kötelezettségeinek megszegéséből kifolyólag adat önhibán kívül Vagy szándékos
cselekmény következtében megsemmisül, Vagy azt jogosulatlanul módosítják,
Vállalkozó köteles minden, az ilyen adat helyreállításával felmerült közvetlen, és igazolt
költséget megtéríteni. Vállalkozó köteles továbbá Megrendelő kérésére az adatot a
lehető legrövidebb időn belül az adatról közvetlenül a megsemmisülés, illetve a
jogosulatlan módosulás előtt készített biztonsági másolatból helyreállítani.
11.13 Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő felróható magatartásának minősül,
amennyiben az IT rendszerhez harmadik személy Megrendelő munkatársai és partnerei
útján megvalósuló gondatlan felhasználás (Pl. vírus) miatt a rendszerhez hozzáférhet.
Megrendelő köteles minden, az ilyen adat helyreállításával felmerült közvetlen, és
igazolt költséget megtéríteni.
12. Felek közötti kapcsolattartás
12.1

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a)

Megrendelő részéről:
Név: Lengyel György Gábor
Beosztás: osztályvezető
Telefon szám: ±3617959939
Mobiltelefon szám: ±36309522618
E-mail cím: lengyel.2vorgvgabor~nisz.hu

b)

Vállalkozó részéről:
Név: Horváth Antal
Beosztás: Ugyvezető
Telefon szám: +36 84 322-752
Mobiltelefon szám: ±36 30 332 45467
E-mail cím: hantal@mimezis.com

12.2
Jelen szerződésben Megrendelő
személy:

részéről teljesítés igazolására jogosult

Név: Bene János Zsolt
Beosztás: igazgató
Telefon szám: ±3617957254
E—mail cím: hene.janos.zsolt(?i nisz.hu
Név: Pauer Pál
Beosztás: ágazati igazgató
Telefon szám: ±3617957028
E-mail cím: pauer.p~jfüj~iszJjit
dr.
N18zz4f

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 kapcsolattartója/teljesitésigazo lója személyét megváltoztatni. Szerződő
Felek
megállapodnak,
hogy
a
12.1-12.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló 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— megküldött értesítés.

-

-

12.5
Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazo ltan 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 Vállalkozóhoz 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 értesítések
megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a
kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt
személyes átadással történhet.
13. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13.1
Jelen szerződés fő szövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a
szerződés fó szövegének rendelkezései alkalmazandóak.
13.2
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás
folytán érvénytelem~é válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének
érvényességét nem érinti.
13.3
A 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
tényTől, akadályozó körülményTől a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban
tájékoztatni.
Sz~gn.~kiny, ~‚
dr. Kassaj Zo~t~/~é~í
jogtanác~6s
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13.4
Ha az érintett Felek az említett 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
förumokat kötik ki.
13.5
A jelen szerződésben
rendelkezései az irányadók.

nem szabályozott

kérdésekben

a magyar jog

13.6
Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.
A Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező
érvényűnek fogadják cl.
13.7
Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat Vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog
jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (végleges műszaki leírás)
2. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
3. számú melléklet: Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói valamint a
közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberei
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: A Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazás2
6. számú melléklet: a teljesítéshez szükséges dokumentumok listája
7. számú melléklet: Uzemeltetési dokumentáció
Budapest,~J~.~-

Budapest, 201

Nt W
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Vállalkozó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megrendelő

Horváth Axital
ügyvezető
In mid Air KR.
Vállalkozó
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NEMZETi INTOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGALTATÓ ZRT.

A LiveGuide Klímavédelmi információs
rendszer üzemeltetésével és támogatásával
kapcsolatos
MŰSZAKI LBÍRÁS
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I .Afeladat ~egfogan~azása
I I A teljesítés helye:
.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
utca 13.

—

Nemzeti Klímavédeln,i Hatóság

—

lOll Budapest, Iskola

] .2, Teljesítés határideje:
Szerződéskötéstől XXX. naptári napig,
1.3. IKözbeszerzés tárgya:
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási
megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által
üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1.44.
pontja szerint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 5. 5 (1) bekezdése szerinti adatbázis informatikai rendszer
üzemeltetése az 5. 5 (la) bekezdésben, továbbá a jelen Műszaki leírásban meghatározott
feladatok szerint.
Ajánlattevő feladatai a fentiekkel összhangban a következők:
o
A szolgáltatás végzéséhez szükséges dokumentációk elkészítése a szerződés kötéstől számított
15 napon belül.
o
A LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer és összes komponensének alkalmazás szintű
üzemeltetése a szerződés kötéstől számított 30 hónapra,
o
A UveGuide Klímavédelmi információs rendszer és összes komponensének támogatása
(supportálása) a szerződés kötéstől számított 30 hónapra,
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Livecuide Klímavédelmi Információs rendszer komponensei:

2

Képesített vállalkozások hatósági nyilvántartási
rendszere modul
Képesített magánszemélyek hatósági nyilvéntartási
rendszere modul

3

Berendezések hatósági nyilvántartási rendszere modul

4

Hatósági döntések tára modul

5

Előtöltött berendezések nyilvántartása modul

6

Felügyeleti díj kezelés modul

7

Képzési modul

8

Adminisztrációs kezelőfelület modul

9

SF6 gáz struktúra működtetése modul

10

Honvédségi alkalmazások kezelése modul

11

Gyártói és Forgalmazói felelősség modul

12

Klímagáz leltár modul

13

Interfészek működtetése modul

14

Adminisztrációs kereső lehetőségek működtetése modul

15

Tűzvédejmi alkalmazások kezelése modul

16

Iktató program modul

17

Mobil applikáció üzemeltetése modul

18

Ügyfél nyomonkövetése modul

19

végrehajtási modul

20

Hatósági ellenőrzések modul

1

1.4. Jogszabályi követetniéinek

Az alábbi jogszabályok határozzák meg az alkalmazás támogatási feladatokat:
httD://nkvh.kormany.hu/klimagazokkal-kacsolatos-szabalyozas
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2. Meglévő infrastruktúra
Ajelenleg működő Klímavédelmi alkalmazás működési környezete:
2.1. Topolőgiai ábra

8

~
~o/443

2.2. Központi infrastruktúra:
Operációs
Gépenként:
8
GB
DB Storage: 520GB SSD

rendszer:
RAM,
CPU:

4

Core,

Centos
Storage:

500GB

7
SAS

2,3. Szoftver:
5.5.41-MariaDB, Apache 2.4, Nginx, Proxy, Memcache, Redis
2.4. PUP:
php.x86_64, php-cli.x8664, php-common.x8664, php-gd.x86_64, php-intl.x8664, php
mbstring.x86_64,
php-mcrypt.x8664,
php-mssql.x8664,
php-mysqlnd.x8664, php
opcache.x8664, php-pdo.x8664, php-pear.noarch, php-pecl-geoip.x8664, php-pecl
imagick.x8664, php-pecl-jsonc.xSG 64, php-pecl-memcache.x86_64, php-pecl-zip.x86 64, php
process.x86_64, php-snmp.x86_64, php-soap.x86_64, php-suhosin.x8664, php-xml.x8664,
ph p-xml rpc.x86_64
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2.5. Miens oldali infrastruktúra:
Az nyilvános és az adminisztrációs felület egyaránt online felületen keresztül érhető el, az alábbi
böngészőkre optimalizál módon:
Böngésző
Internet Explorer Microsoft Internet Explorer 10 (32/64
bites)
Internet Explorer Microsoft Internet Explorer 11
(32/G4bites)

Operációs rendszer
Ms. Windows XP (32/64
bites)
Windows 7(32/64 bites)
Windows 8, 8.1 (32/64 bites)

Mozilla Firefox 22 (32*64 bites) vagy újabb

Ms. Windows XP (32/64
bites)
Windows 7(32/64 bites)
Windows 8, 8.1 (32/64 bites)
GNU/Unux (32/64 bites)

Google Chrome 28 vagy újabb

Microsoft
Windows/Linux/Mac OS X

2.6. Felhasználói felület:
A rendszer alapvető felhasználói és végfelhasználói felületei a böngészőkből elérhető HTML
felületek.
A nyilvános oldal Boostrap 3 Framework alkalmazásával került megvalósításra.
Az adminisztrációs oldalon saját fejlesztésű Framework (Uve Guide) működik már az
alaprendszerben.
A programot a Felhasználó és Végfelhasználók egér segítségével tudják teljes körűen használni.
Egyes munkafolyamatok a billentyűzet segítségével egérhasználat nélkül is elvégezhetők.
—

—

3. Alkalmazásüzemeltetéssel, támogatással kapcsolatos feladatok
3.1. A szolgáltatás végzéséhez szükséges dokumentáció elkészítése ás követelmények
3.1.1. Elkészítendő dokumentumok:
Üzemeltetési dokumentáció, mely tartalmazza:
.

Mentési rendet (3.2.3 pont)

.

.

Naplózási rendet (3.2.4 pont)
Felügyeleti rendet (3.2.5 pont)
Karbantartási feladatokat, folyamatokat (3.2.6 pont)
Katasztrófa elhárítási terv (3.2.10 pont)

.

Kapcsolattartási adatok (személyek, telefonos elérhetőségek, elektronikus elérhetőségek)

o
o

3.1.2. Ájánlatkérő által biztosított dokumentumok:
.

1 db rendszerterv, ezen belül logikai rendszerterv (szerepkörök, használati esetek, egyed-
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•
o

kapcsolat adatmodell, képernyőtervek f~jezetekkel).
Forráskód
Fizikai és logikai topológiát a teljes rendszer, összes komponense (IAAS/szoftver/RDBMS
szinteken) tekintetében. Felhasználó és jogosultság kezelési dokumentációt
Telepítési kézikönyv (a rendszer szoftver környezetének telepítését részletesen leíró
kézikönyv).
3.1.3. A dokumentumokra vonatkozó általános követelmények:

o
o
o
o
o
o

a dokumentum lapszámozott legyen;
tartalmazzon verziókezelésre vonatkozó információt;
rendelkezzen tartalomjegyzékkel;
egyértelműen azonosítható legyen a dokumentum készítésének dátuma és az utolsó
módosítás dátuma;
a dokumentum elején egyértelműen azonosítható legyen, hogy a dokumentumban leírtak
mely szoftververzió(k)ra vonatkoznak;
A dokumentációknak egy eredeti nyomtatott példányban elektronikus formában kell
rendelkezésre állnia. Az elektronikus változatokat Microsoft Word (.doc, vagy .docx) és az
eredeti formázást és betűkészleteket megtartó, nyomtatható PDF formátumban kell átadni.

3.2. Üzemeltetési feladatok részletezése és elvárások
Az Ajánlattevő feladata a Livesuide Klímavédelmi információs rendszer 7/24 es rendelkezésre
állásának folyamatos biztosítása, üzletmenet folytonosság fenntartása, a szolgáltatásba bevont
rendszerrel kapcsolatos hibák megelőzése.
A Felhasználó és Végfelhasználó által jelzett hibák elhárítása az Ajánlatkérő egyidejű értesítése
mellett. Végfelhasználótól érkező feladatok kezelése, kizárólag hibaelhárításra terjedően
teljesítendő.
Az alkalmazásüzemeltetési feladatokat a Ajánlatkérő által kiadott, hatályos Informatikai
Biztonság Szabályzata, üzemeltetési, mentési és archiválási szabályzatainak megfelelően, kell
végrehajtania a Ajánlattevő.

o

•
o
o

3.2.1. Üzemeltetési szerepkörök:
Megrendelő/Ajánlatkérő NISZ Zrt.
Vállalkozó/Ajánlattevő Alkalmazás üzemeltető
Felhasználó— NFM Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
Végfelhasználó Külső ügyfelek (a rendszerben felhasználói jogosultsággal rendelkező ügyfél,
területi korlátozás nélkül kb. 20ezer fő aktív felhasználó)
—

-

—

-

3.2.2. Felépítés, tagolás

•

Az Ajánlatkérő által biztosított és az Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő központi
infrastruktúra környezetben (laaS) ÉLES és TESZT rendszer működik. Az Ajánlatkérő a
rendszer infrastruktúrájának üzemeltetése mellett operációs rendszer szintű
üzemeltetést is végez (PaaS).
Az Ajánlattevő feladatát képezi, a Klímagáz rendszer szempontjából fontos operációs
rendszer szintű frissítések, változtatások elvégzése,
A Ajánlattevő a Klímavédelmi információs rendszer (LiveGuide) ÉLES és TESZT
rendszerének alkalmazás szintű üzemeltetését végzi.
22

.

Paraméterezési feladatokat az Ajánlattevő végzi. Paraméterezési feladatokból eredő
munkák minden esetben a TESZT rendszerben kerülnek elvégzésre. Paraméterezési
feladatok tesztelését az Ajánlattevő és a Felhasználó közösen végzi. Sikeres tesztek
befejezése után a Felhasználó jóváhagyását követően a paraméterezett feladatok ÉLES
környezetbe való telepítését az Ajánlattevő végzi.
3.2.3. Mentés

.

.
.
.
.

.

.

.
.
.

.

A rendszer adatmentési folyamata az Ajánlatkérő által birtokolt licenceknek megfelelő
eszkőzkészlettel került megvalósításra az Ajánlattevő által. A fájlrendszer jellegű,
valamint a működtető környezet virtuális gépeinek mentése a Kormányzati Felhő
eszközkészletével és szoftverlicenceivel került megvalósításra az Ajánlattevő által:
A mentési rend meghatározása az Ajánlattevő feladata.
A mentés TCP/IP alapú, dedikált (backend) hálózaton zajlik, melyet az Ajánlatkérő
biztosít és kezel
Az Ajánlatkérő által adott VM-ekben előtelepítve EMC Networker mentő agent van
biztosítva az Ajánlattevő számára,
Amennyiben mégis szükséges agent telepítés, a függőségekhez internet kapcsolat, vagy
repo elérhetőség kell. A Ajánlatkérő egy általános leírást biztosít az agent telepítéséhez
az Ajánlattevő számára.
Ha kliens tűzfal van használatban, a mentéshez a TCP 111, 7937-9936 portok nyitása
szükséges, az Ajánlatkérő által biztosított VM template-ekben alapból kikapcsolt a
tűzfal
Kizárólag file szintű mentés történik, adatbázis online mentés Linux alatt nem
lehetséges, csak a DB dump mentése történik meg az agent-el egy megadott helyi
mappából
Az agent nem törli, és nem rotáltatja a dump-ot, ezt más eszközzel (időzített script) kell
megoldani
A mentési rend a mentendő mappákra és file-okra kell, hogy meghatározva legyen,
úgymint: mappa, a mentés ideje, megőrzés idő, mentés típusa (full, inkrementális)
Szokványos mentési rend: napi inkrement, heti full, megőrzési idő ihét, Agent szinten
lehetőség van exclude, include (kizárások, belefoglalások) beállításá ra, bizonyos
mappákra, file-okra.
A mentett adatok körét félévente felül kell vizsgálni. Amennyiben olyan esemény
következik be, ami a mentési rend módosítását teszi szükségessé, az Ajánlattevőnek a
módosítást el kell végeznie.
—

‚

3.2.4. Naplózás
.

.

Ajánlattevő feladata az általa üzemeltetett rendszerelemek és az alkalmazás naplózása.
A vállalkozó a naplóbejegyzésekben gyűjtsön be minden olyan információt ahhoz, hogy
ki lehessen mutatni, hogy milyen események történtek, miből származtak ezek az
események, és mi volt ezen események kimenetele;
A naplózott adatoknak tartalmaznia kell többek között az operációs rendszer alapvető
adatait: terheléses adatokat, ka pcsolati számokat hálózat elérhetőséget, tárterület
aktuális méretét és fogyását, konkurens felhasználói számot; A további naplózási
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.

•
•

.
.

adatok körét az Ajánlatkérő és Ajánlattevő együttesen határozza meg a
szerződéskötéstől számított 15 napon belül.
A naplózásba bevont adatok körét fél évente felül kell vizsgálni. Amennyiben olyan
esemény következik be, ami, a naplózási rend módosítását teszi szükségessé, az
Ajánlattevőnek a módosítást el kell végeznie.
3.2.5. Felügyeleti rendszerbe illesztés
A Vállalkozó feladata, hogy az alkalmazás működésével kapcsolatosan ellenőrző,
monitorozó megoldással támogatott módon folyamatosan figyelje, és értékelje a
rendszer működését annak érdekében, hogy az üzemszerűtől eltérő működési esetek a
lehető leghamarabb azonosításra kerüljenek.
A fejlesztett rendszer monitorozását és performancia adatok gyűjtését az Ajánlatkérő
által üzemeltetett felügyeleti rendszer környezet biztosítja.
Az Ajánlatkérő által üzemeltetett felügyeleti rendszerbe bevont paraméterek listáját az
Ajánlatkérő és Ajánlattevő közösen határozza meg a szerződéskötéstől számított 15
napon belül. Ennek jelenlegi elemeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
A felügyeleti rendszerbe az ÉLES é5TESZT környezet kerül.
A felügyeleti rendszer hozzáférését az ÉLES és TESZT környezethez az Ajánlattevő által
meghatározott jogosultságokkal az Ajánlattevő biztosítja az Ajánlatkérő részére.
Speciális, fejlesztést igénylő monitoring pontok esetén az Ajánlattevőnek szükséges
biztosítani a monitoring plugin-okat, amelyeknek kompatibilisnek kell lenni a meglévő
felügyeleti rendszerrel.
Kivizsgálást jelentő incidens esetén az incidenst megelőző 12 óra monitorozott
grafikonjait az Ajánlatkérő megküldi az Ajánlattevő részére.
A felügyeleti rendszerbe bevont adatok körét fél évente felül kell vizsgálni.
Amennyiben olyan esemény következik be, ami, a felügyeleti rend módosítását teszi
szükségessé, az Ajánlattevőnek a módosítást el kell végeznie.

3.2.6. Karbantartási feladatok
Az Ajánlattevő a műszaki leírásban meghatározott alkalmazással kapcsolatban rendszeres
karbantartási feladatokat kell végrehajtania a proaktív üzemeletetési szemléletnek megfelelően.
A tervezett karbantartási feladatok ütemezését végrehajtani .a karbantartási feladatok
leírásában kell meghatározni. A karbantartási feladatok végrehajtását ennek megfelelően kell
elvégezni.
Az Ajánlattevő, az alkalmazás kiesésével járó karbantartási feladatait az Ajánlatkérő által
meghatározott feltételek szerint, egy úgynevezett Rendszer beavatkozási terv (továbbiakban:
RBT, 2sz. melléklet) folyamat mentén kell végrehajtania, a Felhasználó és Végfelhasználók
együttes írásbeli értesítésével az alábbi elérhetőségeken:
ugyfelszol~alat~ugyfeIszolgaIat.~ov.hu a tárgyban megjelölve a „Klímagáz” kifejezést
Felhasználó értesítése: elektronikus formában
Végfelhasználók értesítése:
a regisztrációs e-mail címükre küldött e-mailen,
.
az Adatbázisba belépő ügyfelek részére felugró ablakként,
•
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és az Adatbázis nyitóoldalán keresztül jutott el,

3.2.7. Tűzfal és WebProxy követelmények
Az Ajánlattevő csomagszűrő tűzfal funkciót biztosít a rendszer kiszolgálásához. A Klíma
rendszerrel kapcsolatos minden egyéb funkció biztosítása is az Ajánlattevő feladata, ide
értve a webproxy és LoadBalance funkciót is.

3.2.8. Hibabejelentés
Ajánlatkérő, Felhasználó és Végfelhasználó jogosult hibabejelentést tenni. A Végfelhasználóktól
érkező bejelentéseket az Ajánlattevő közvetlenül kezeli a hibát bejelentő Végfelhasználóval.
Telefonos hibabejelentést az Ajánlattevő visszakereshető módon rögzít. Az elektronikus (e-mail)
hibajelentést Ajánlatkérő és a Felhasználó az Ajánlattevőnek címzett elektronikus levél formájában
küldi meg. Amennyiben a Felhasználó teszi meg a hibabejelentést, ezzel egyidejűleg másolatban
megküld az Ajánlatkérő részére, az ugyfelszot~alat©ugyfelszolgalat.gov.hu címre, a tárgyban
megjelölve a „Klímagáz” kifejezést.

Az Ajánlattevő köteles fogadni a telefonos hibabejelentést munkanapokon 8.00-17.00
óráig, míg az elektronikus úton érkező hibabejelentések fogadását a
Vállalkozó 0-24 órában biztosítja. A telefonon és e-mailen érkező hiba
bejelentéseket az Ajánlattevő köteles elektronikus formában visszaigazolnia a
Felhasználó/Végfelhasználó részére, másolatban az Ajánlatkérő részére. A
személyes közreműködést és megbeszéléseket igénylő esetekben a
Felhasználó és a Vállalkozó előre egyeztetett időpontokban a Felhasználó
telephelyén közös munkaértekezletet tart.
—

Hibabejelentést tehet a Felhasználó részéről:
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság mindenkori vezetője, helyettese, osztályvezetői.
A hiba bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:
.
a hiba bejelentőjének neve
o
a hiba jelenség leírása
.
a hiba minősítése (felhasználói bejelentés esetén)
o
a hiba bejelentés időpontja
Ha a hiba az Ajánlatkérő által üzemeltetett rendszerelemeket érinti, az Ajánlattevő köteles azonnal
aztjeleznie az Ajánlatkérő részére az alábbi elérhetőségeken és formában:
Telefonon munkaidőben hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:50; péntek: 8:00-14.20-ig a +36 1 795 5888
telefonszá mon;
Elektronikus formában: u~yfelszolgalat®ugyfelszolgalat.~ov.hu címen, a tárgyban megjelölve a
„Klímagáz” kifejezést

3.2.9. Hibaelhárítás
A Felhasználó által elektronikus vagy telefonos formában jelzett hibák elhárítását az Ajánlattevő
munkanapokon 8:00-17:00-ig a hiba bejelentésétől számított 1 órán belül, munkaidőn kívüli
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időszakban 2 órán belül meg kell kezdenie.

Az Ajánlattevőtől elvárt, hogy a hibaelhárítás megkezdését, folyamatát,annak lezárását és a
hibajavítás felhasználó által történt elfogadását dokumentált módon adminisztrálja, amely
dokumentum (p1.: munkalap) az adott időszak teljesítésének alapdokumentációját képezi. A
dokumentumot az Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő részére megküldeni, tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig.
A Végfelhasználóktól érkező bejelentéseket csak abban az esetben kezelheti az Ajánlattevő, ha a
kérés nem jár paraméterezést érintő munkavégzéssel.

3.2.10.

Üzemeltetés-folytonosság és a katasztrófatűrő képesség biztosítása

A Vállalkozótól elvárt, hogy az üzemeltetett alkalmazás, üzemeltetés-folytonossága és
katasztrófatűrő képességének biztosítása érdekében az alábbi feladatokat hajtsa Végre:
. A Vállalkozó rendelkezzen az általa üzemeltetett rendszerelemekre vonatkozó:
katasztrófa elhárítási tervvel, mely terjedjen ki az alábbiakra:
o
Indítási/leállítási sorrend, ellenőrzési pontok,
o
Konfigurációs és napló állományok,
o
Visszaállítási rendet
o
Katasztrófa helyzetek definiálását, azok kezelését, megelőzését
o
A rendszer védelmi stratégiáját
o
Katasztrófa helyzet tesztelését, annak forgatókönyvét
3.2.1. ‚Rendszerüzemeltetési feladatok menedzselése
Az Ajánlattevő feladata az alkalmazás menedzselésével kapcsolatos tevékenységek végrehajtása
az alábbiak szerint:
• Rendszer erőforrások tervezése abban az esetben, ha a jelenlegi erőforrások a
működés során nem tudják biztosítani a rendszer biztonságos működését,
.
Felhasználótól érkező ad-hoc jellegű, az alkalmazással kapcsolatos információigények
technikai támogatása (a felhasználói felületen keresztül nem elérhető, de adatbázis
lekérdezéssel előállítható Információk kigyűjtéséhez szükséges scriptek futtatása),
.
Fejlesztést nem igénylő, egyedi felhasználói igények teljesítése,
Az érintett alkalmazás üzemeltetésével kapcsolatos, 3.1.1 pontban meghatározott
dokumentációk folyamatos, szükség szerinti karbantartása,
3.3.Támogatási feladatok részletezése és elvárások
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Az AJánlattevő havi 120 órában végez a 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3 pontban felsorolt feladatokhoz
támogató tevékenységet.
A 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3 pontokban meghatározott feladatok egyedi végrehajtását a Felhasználó
elektronikus formában (e-mail) v személyesen Jelzi az Ajánlattevő részére. Az Ajánlattevő munka
elvégzésére kalkulált időt (óraszám) elektronikus formában küldje meg a Felhasználó részére, aki
annak elfogadását elektronikus formában igazolja vissza. A Felhasználó általi Jóváhagyást
követően a támogatási feladat elvégezhető.
A havi 120 órás keret a következő hónapra nem vihető át.

3.3.1. Változáskezelés
Az Ajánlatkérő feladata a szoftverek, alkalmazást jellemző főbb paraméterek nyilvántartása, és az
alkalmazással kapcsolatos változások rögzítése, átvezetése a rendelkezésre álló nyilvántartáson,
a nyilvántartás mindenkori aktuális állapotának fenntartása érdekében.
Az alkalmazás változásával kapcsolatban az Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt
dokumentált visszakereshető módon, kronologikus sorrendben rögzítenie kell minimálisan az
alábbiakat:
o a változtatás kiváltó okát;
o

•
o

•

a változásban érintett szoftverelemeket, amennyiben lehetséges azok verziószámát;
a változtatás pontos szakmai leírását;
a változtatás Felhasználói oldali jóváhagyását igazoló RBT-t;
a változtatást végrehajtó személyeket, a változtatás végrehajtásának helyszínét és
idő pontját;
és egyéb, a változtatásokkal kapcsolatosan fontos, előre nem definiálható
információkat.

1.1.1 3.3.2. Jogszabálykövetés
A Felhasználó közvetlenül az Ajánlattevőnek jelzi a jogszabályi változásokból adódó
paraméterezési feladatokból keletkező igényeket. Az igények kezelése érdekében az Ajánlattevő
személyes egyeztetéseket folytat a Felhasználóval annak telephelyén az Ajánlatkérő egyidejű
tájékoztatása mellett.
A jogszabálykövetés szolgáltatás végrehajtásának alapvető feltétele a vonatkozó jogszabályi
környezet módosulásának folyamatos nyomon követése, amit a Felhasználó jelez az Ajánlattevő
számára.
Jogszabályváltozás esetén a Felhasználó jelzésére az Ajánlattevő felkészült, specializált szakértői
felmérik a változásokból eredő követelményeket, majd megvalósítási tervet készítenek a
Felhasználóval egyeztetve.
Nem tartoznak a jogszabály követés hatálya alá azok a rendszerfejlesztési feladatok, amelyek
teljesen Új funkciók, modulok kialakítását igénylik a rendszerekben. Fejlesztésnek minősül
minden olyan módosítás, ami adatbázis struktÚra változtatással jár.
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A jogszabály követési feladatok ellátása során az Ajánlattevő kiemelt figyelmet kell, bogy
fordítson a következő feladatokra:
• A szakrendszer kapcsolódásainak feltárására, az azokat érintő paraméterezési feladatok
ellátására:
o Felhasználói módosítási igények alapján feladatlista és kapcsolódó ütemezés
készítése, egyeztetése Felhasználóval,
o A feladatlista, illetve ütemezés Felhasználó általi jóváhagyását követően a szükséges
paraméterezési feladatok elvégzése, a kapcsolódó statisztikák megfelelő módosítása,
• Jogosultságok kialakítása, igény esetén a jogosultsági struktúra átalakítása,
• Esetlegesen szükséges dokumentumminta módosítások elvégzése:
o Tájékoztatók aktualizálása a Felhasználóval közösen,
o Jogszabály által definiált alaki és tartalmi módosulások esetén az abban foglaltaknak
megfelelő, a rendszerekben fellelhető dokumentum sablonok aktualizálása a
Felhasználóval közösen,
o Egyéb, jogszabályváltozásból eredő módosítások átvezetése,

1.1.2 3.3.3. Alkalmazástámogatás (support)
Az Ajánlattevő a szolgáltatásba bevont rendszer vonatkozásában alkalmazástámogatási
szolgáltatást biztosít a Felhasználó részére.
Az Ajánlattevő elvégzi a rendszer finom hangolását, egyedi igények kezelését (p1: legyűjtése,
statisztikák készítése, nyomtatványok módosítása) Felhasználói igények alapján.
A beérkezett Felhasználói megkereséseket az Ajánlattevőnek feladata kezelni, végrehajtani,
ellenőrizni, hiba esetén a hiba szintjének függvényében megkezdeni a hiba elhárítását.
Amennyiben a hiba nem az Ajánlattevő által üzemeltetett rendszerben következett be (téves
bejelentés), akkor azt a Felhasználó és Ajánlatkérő részére jelezni kell. Az alkalmazástámogatási
szolgáltatás keretében a Vállalkozó feladata elvégezni az azonosított hibák javítását megvalósító
paraméterezési és egyéb kapcsolódó feladatokat.
Telefonos (hot-line) segítségnyújtás és távoli hibaelhárítás a szolgáltatásba bevont rendszerhez
az alább meghatározott rendelkezésre állási idők alatt.
Ajánlattevő feladata, hogy biztosítsa a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges szakemberek
rendelkezésre állását.
Személyes konzultáció a Felhasználó telephelyén előre egyeztetett időszakban.
Nem az Ajánlattevő által fejlesztett, de az alkalmazás környezet működéséhez szükséges ún.
gyári szoftver működésére visszavezethető probléma esetén a hiba elhárításának koordinálása a
gyári szoftver követési és támogatási szolgáltatás igénybevételével
A szolgáltatás függvényében az Ajánlattevő biztosítja az érintett dokumentációk aktualizálását,
amennyiben a hibajavítás ezt szükségessé teszi:
• Informatikai rendszerterv
• Felhasználói dokumentáció
• Üzemeltetési kézikönyv
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Ajánlattevő biztosítja továbbá az elvégzett paraméterezési feladatok tesztjeinek megtervezését
és végrehajtását.
Az alkalmazástámogatási szolgáltatás csak a jelen műszaki leírásnak megfelelő működés
biztosítására terjed ki, és nem tartalmazza Felhasználó új, vagy specifikációtól eltérő igényei
fejlesztési feladatainak ellátását.

1.1.3 33.4. Hibaosztélyok:
A Végfelhasználók által küldött hibák minősítését, vizsgálat alapján az Ajánlattevő végzi. A
Felhasználó által küldött hibák minősítését a Felhasználó végzi, szükség esetén az Ajánlatevővel
egyeztetve.
Kritikus hiba (Si): a szolgáltatásba bevont rendszer valamely komponensének olyan hibája,
amelyre megkerülő megoldást nem tud ajánlani az Ajánlattevő, és amely a Felhasználók,
Végfelhasználók üzletmenetét jelentős mértékben akadályozná (példa: a funkciót biztosító
modulok működése leáll, nem hozzáférhető, adatvesztés fordul elő; a rendszer működése a
használhatatlanságig lelassul).
Súlyos hiba (52): a szolgáltatásba bevont rendszer valamely komponensének olyan hibája, amely
a Felhasználók, Végfelhasználók normális üzletmenetét megnehezítené, késleltetné (példa: üzleti
műveletek végrehajtás nem működik).
Egyéb hiba (S3): a szolgáltatásba bevont rendszer valamely komponensének olyan hibája, amely
a Felhasználók, Végfelhasználók normális üzletmenetét lényegesen nem befolyásolja. ide
tartoznak az olyan hibák, amelyek egyes felhasználói funkciók használatát megnehezítik, de az
üzletmenetet alapvetően nem akadályozzák, továbbá minden nem kritikus vagy súlyos
besorolású hiba (példa: egyfelirat hibásan jelenik meg a képernyőn).
A hibaelhárítás időszaka a hiba bejelentésének visszaigazolásával veszi kezdetét.
A hiba javítás befejezését az Ajánlattevő által a Felhasználónak megküldött elektronikus értesítés
jelenti, melyet egyidejűleg az Ajánlatkérőnek is megküld. A hiba elhárítása akkor minősül
teljesítettnek, amennyiben azt a Felhasználó az Ajánlattevőnek visszaigazolta, amiről az
Ajánlattevő értesíti az Ajánlatkérőt.
Támogatási vagy rendszer paraméterezési igény esetén a garantált időszak kezdete:
o
Hibakezelő rendszerben történő bejelentés esetén a bejelentés rögzítésének időpontja;
• egyéb csatornák (telefon, email) használata esetén a bejelentés Ajánlattevő általi írásban
történő (e-mail) visszaigazolásának időpontja.

Nem minősül az SLA Ajánlatkérő általi megsértésének, ha a hiba a bejelentés alapján nem
beazonosítható és a hiba közös minősítése a Felhasználó által megadott elérhetőségen keresztül
1 munkanapon belül nem történik meg.

1.1.4 3.3.5. SLA szint meghatározása
Hibaelhárításra vonatkozó SLA:
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Javítás
modja

Kritikus hiba (Si)

Hibaelhárítás befejezése [munkaóra]
megkerulő
adatjavitas
funkciojavitas
megoldas
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Súlyos hiba (S2)

8

ütemezett

.

.

Hiba tipusa

..

.

.

‚

‚

...‚‚

.

‚

24

Adatjavítás
I_hotfix
Adatjavítás

48

javító
release
Adatjavítás
Egyéb hiba
(53)

72

Kutemezett

egyeztetés
szerint

-

.

.

.

.

javito
release

Támogatásra, rendszerparaméterezésre vonatkozó SLA:
Végrehajtás [munkanap]
.

specif~kaci
o/ajánlat

sza
Hit
as

2

5

20

Eg
ye
zte
tés
sze
rin
t

.

Igeny

elemzés

Támogatás

i

Rendszerparaméterezés

5

‚

.

.

.

.

.

A hibaelhárításra vonatkozó 5LA értékek csak abban az esetben számítódnak, ha az Ajánlattevő
teljes mértékben eléri az Ajánlatkérő által biztosított infrastruktúra elemeket.
A „Klímagáz Adatbázis” tekintetében elvárt rendelkezésre állási szint éves szinten 99,7%.
A „Klímagáz Adatbázis” rendelkezésre állási szintje havi bontásban kerül meghatározásra, ami
alapján a havi kötbérezés történik.

4. Szolgáltatások átvétele
A jogszabályi változásokhoz, paraméterezésekhez, finom hangolásokhoz kapcsolódó feladatok
elvégzését tartalmazó havi teljesítési beszámolót az Ajánlattevő megküldi az Ajánlatkérő részére
tárgyhót követő 5. napig papír alapon és elektronikus formában az alábbi tartalommal:
Üzemeltetési feladatok tekintetében:
o
kimutatás a tárgyhavi bejelentett hibákról, a hiba minősítéséről, a bejelentés idejéről, a
hibák megoldásáról, a lezárását idejétről,, a hibához kapcsolódóan elvárt SLA idő és a
teljesített SLA idő,
o
kimutatás a tárgyhavi Végfelhasználóktól érkezett bejelentésekről
30

o
.

o

o

kimutatás a tárgyhavi Ajánlattevő által észlelt hibákról
kimutatás a tárgyhavi rendelkezésre állásról

Támogatási feladatok tekintetében:
kimutatás a tárgyhónapban elvégzett feladatokról, a feladatokhoz kapcsolódó felhasználói
igényekről, az igény beJelentéséről, a ráfordított munkavégzésről (óraszám), mely tartalmazza
a 120 órás munkakeret felhasználását,
paraméterezési feladatok Felhasználó általi elfogadásáról szóló dokumentumot mellékelni kell
Amennyiben az Ajánlatkérőnek az átadott dokumentummal kapcsolatosan észrevétele van, Úgy
azt az átvételt követő 7 munkanapon belül jelzi az Ajánlattevő részére, Az elfogadás tényét az
Ajánlatkérő elektronikus formában Jelzi az Ajánlattevő részére teljesítésigazolást bizonylat
megküldésével a Kbt. szabályai szerint. Amennyiben a havi teljesítési beszámoló nem kerül
elfogadásra az Ajánlatkérő által, a teljesítésigazolás nem állítható ki.
A Klímavédelmi rendszer rendelkezése állásának számítása az Ajánlatkérő által üzemeltetett
monitorozó rendszer által mért adatok alapján történik.
A hibajavításra vonatkozó SLA-k számítása az Ajánlattevő által megküldött teljesítési
beszámolóban megadott alapadatok alapján történik (bejelentés alapú). SLA számítás alapja az
üzemeltetési és támogatási havidíj mértéke.
Az SLA elvárás teljesítettnek tekintendő, amennyiben az adott időszak bejelentéseinek legalább
93 %-a hibakategóriánként az elvárt SLA határidőn belül megoldásra kerül.
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1.

számú melléklet: A felügyeleti rendszerbe bevont paraméterek listája

Mérés típus

Index

Eszközbel
neve

Név

Cpu usage

O

Core O CPU usage

---

CPU usage

1

Core 1 CPU usage

---

Cpu usage

2

Core 2 CPU usage

---

CPU usage

3

Core 3 CPU usage

---

0

CPU
co-scheduling
stop time

---

CPU demand

O

CPU demand

---

CPU latency

O

CPU latency

-—

CPU max limited

O

CPU max limited

---

0

CPU overlap interrupt
time

O

Current power usage

0

Disk
provisioned

O

Disk space usage

CPU
scheduling
time

co
stop

CPU
overlap
interrupt time
Current
power
usage
Disk
space
provisioned
Disk space usage
Disk space used
by delta files
Disk space used
bydiskfiles
Disk space used
by other files
Disk space used
by swap files

O
O

---

space

.

Disk space
delta files
Disk space
diskfiles
Disk space
other files
Disk space
swap files

---

---

---

used by
used by
used by
used by

Memory active

O

Memory active

---

Memory balloon

O

Memory balloon

---

Memory
consumed

O

Memory consumed

---

Memory shared

O

Memory shared

---

Memoryswap

O

Memoryswap

---

O

Memory swap rate

---

Q

Memory swapped

---

Q

Memory usage

---

Memory
rate
Memory
swa pped

swap

Memory usage
Virtual disk total
latency
Virtual disk usage
rate

scsiO:O virtual
latency
scsiO:O virtual
usage rate

scsiO:O
scsiO:O
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disk
---

disk
---

Virtual disk total
latency
Virtual disk usage
rate
Total CPU idle
time
Total CPU ready
Total
CPU
swapwait time
Total CPU system
time
Total CPU usage
in MHz
Total CPU usage
in percent
Total CPU used
time
Total CPU wait
time
Total disk usage
Total
network
dropped packets
Total
network
packet number
Total
network
usage
Total used disk
space
Virtual disk usage
rate

scsiO:1
scsiQ:1

scsiO:1 virtual
latency
scsiO:1 virtual
usage rate

disk
disk

Q

Total CPU idle time

Q

Total CPU ready

Q

Total CPU swapwait
time

Q

Total CPU system time
Total CPU usage in
MHz
Total CPU usage in
percent

Q
Q

Total CPU wait time

---

Q

Total disk usage

---

Total
network
dropped packets
Total network packet
number

Q
0

---

0

Total network usage

---

Q

Total used disk space

---

Total virtual
usage rate

---

Total

disk

naa.60002ac0000000000000003000005133

Datastore latency

527d2c71-SceSfSeO-50e9-e4lfl3dad9dS

vds-aa-2-a-b3pesxcluOOl-a-OO1
datastore latency

Datastore usage
rate

527d2c71-SceSfSeO-50e9-e4lfl3dad9dS

vds-aa-2-a-b3pesxcluOOl-a-OD1
datastore rate

naa50002ac000000000000DQQ3000005133

Q
packet

---

Q

vds-aa-2-a-b3pesxcluool-a-Q01
commands
terminated

Network
number

---

---

Disk commands
terminated

VM state

---

Total CPU used time

naa.60002ac0000000000000003000005133

Disk usage rate

---

Q

vds-aa-2-a-b3pesxcluool-a-001 bus
resets

Disk bus resets

---

vmnico
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vds-aa-2-a-b3pesxcluool-a-Q01 disk
usage rate

vds-aa-2-ab3pesxcluool•
a-QO1
vds-aa-2-ab3pesxcluool
a-OQ1
vds-aa-2-ab3pesxcluOol
a-001
vds-aa-2-ab3
pesxcluool
a-001
vds-aa-2-ab3pesxcluool
a-Q01

VM state

---

vmnico packet rate

---

Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network packet
number
Network
data
rate
Network
dropped_packets
Network packet
number
Network
data
rate
Network
dropped_packets

vmnic0

vmnicü data rate

vmnicl

vmnkl packet rate

---

vmn~c1

vmnicl data rate

---

vmnic2

vmnic2 packet rate

---

vmnic2

vmnic2 data rate

---

vmn~c3

vmnic3 packet rate

vmnic3

vmnic3 data rate

---

vmnic4

vmnic4 packet rate

---

vmnic4

vmnic4 data rate

---

vmnic5

vmnic5 packet rate

---

vmnic5

vninic5 data rate

---

vmnic6

vmnicő packet rate

---

vmnic6

vmnic6 data rate

---

vmnic7

vmnic7 packet rate

---

vmnic7

vmnic7 data rate

---

vusbo

vusbO packet rate

---

vusbo

vusbO data rate

---

4000

4000 packet rate

---

4000

4000 data rate

---

4000

4000 dropped packet

4001

4001 packet rate

---

4001

4001 data rate

---

4001

4001 dropped packet

---
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nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

.

NISZ

‚

Teljesítést Igazoló Bizonylat

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Készült
I
c

Dá
tu

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
szama:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
.

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő
beosztása:
aláírója)

..

(1)
neve,
(ezen
TIB

.

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(ezen TIB jóváhagyója)

.

Ugyfel szama:

Teljesítés tényleges dátuma:
M egjegy
zés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/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 be a
Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározattegyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
Esedékessé
(jóteljesítési) garancia Ft :
ge (dátum):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

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

Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1.

A teljesítésbe bevonni kívánt a 2. pontban meghatározott körbe nem tartozó alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladatw

Nyilatkozom, hogy a Jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. 5 (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladatw
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett:.
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

201
Aláírás
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nyilvántartási számú szerződés 4. számú
melléklete

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): In mid Air
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cé~je~vzék
egyéb

szám,

EV

szám,

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): In mid Air
Kft.

működési
engedély
szám,
bírósági
szám (megfelelő aláhúzcindó): 14-09-309475

Adószám: 14857238-2-14

szám,

Uniós adószám:HU1 4851238-2-14

Kapcsolattartő adatai
.

nyilvántartási

.

Beosztás: ügyvezető

‚

Nev: Horvath Antal

E-mail Cím: hantal@mimezis.com

Telefonszam: +36303324567

Cim
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): HU, 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. fszt. 6.
Levelezési

cím,

amennyiben

eltér

a

székhelytől

(ország,

irányítószám,

város,

utca,

házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányító szám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank
Bankszámla száma:

Bankszámla devizaneme: HUF

10101315-65389500-01004005
Különösadózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
ben-ni, amelyiksorvonatkozska partnerre, ottleEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa
tv. XIII/A. fejezet 169.~.(h)]:
Fordított
adózás
[áfa
tv.
169.5.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet,_169.5.(p,qj]:
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]:
KIVA [2012.
tőrvény]:

évi

Dátum~
Cegszeru alairas:

.
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CXLVII.

Önszámlázás
169.*.(I)]:

[áfa

tv.

Tevékenység
alapján
mentes[áfa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

