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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44,
bankszárnlaszám: K&H Bank Nyit. 10403239-00027183-00000001)
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);
másrészről a
Cég neve: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő „zártkörű” Részvénytársaság
(rövidített neve: KURT Zrt.) (konzorciumvezető)
KEF azonosító: 10046
székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
cégjegyzékszám: 01-10-048723
adószám: 11780359-2-43
bankszámlaszám: 11102106-11780359-01000003
képviseli: Kmetty Józset
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Váflalkozó
Cég neve: STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített neve: STRATIS KFT)
KEF azonosító: 200232
székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.
cégjegyzékszám:01 -09-676502
adószám: 11782454-2-41
baukszámlaszám: 10700763-24616001-51100005
képviseli: Lencse Zoltán László,
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó
Cég neve: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített neve: 4Sales Systems Kft.)
KEF azonosító: 201284
székbely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi Út 22.
cégjegyzékszám: 17-09-004173
adószám: 12631186-2-17
baukszámlaszám: 12071001-00353847-00100001
képviseli: Szenierics Gábor,
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó
Cég neve: Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Vialto
Consulting Kft.)
Szignátom
dr Mészáros Valéria
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KEF azonosító: 200474
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
cégjegyzékszám:01 -09-706440
adószám: 12849675-2-41
baukszámlaszám: 10800007-70000000-13439001
képviseli: Lengyel Csaba Károly,
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó
Cég neve: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság ~rövidített neve: VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.)
KEl? azonosító: 200687
székhely: 1111 Budapest, Budafoki Út 15. 4. em. 2/B.
cégjegyzékszám:0l -10-047147
adószám: 23477827-2-43
bankszárnlaszám: 10402166-50526768-78851019
képviseli: Mihalovics Pál Ákos,
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó
(Vállalkozók továbbiakban együtt: Vállalkozó), Megrendelő és Vállalkozó együttesen a
továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A szerződés létrejöttének előzménye
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ~KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2016/S 239-435633 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó intézmények részére „A 2014-2020. programozási időszak Európai Uniós
finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó
Közigazgatási
Informatikai
Rendszerekkel
kapcsolatos
szakértői
vagy
minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” tárgyban
lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Követelniényspecifikálás, igazgatási és
szervezeti
alaptevékenység
elemzés,
üzleti
követelmények
specifikálása,
rendszerszervezési feladatok elvégzése, IT specilikáció) eredményeképpen a Beszerző és a
Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KMO1O1-OSITSZ16
KM aláírásának dátuma: 2017. július 11.
KM időbeli hatálya: A keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapig, azaz 2021. 07.
ii-ig teijedő határozott időtartam.
KM keretösszege: nettó 13.000.000.000 Ft ± Áfa, azaz nettó tizenháronMnilliárd Forint +
általános forgalmiadó.
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a közbeszerzésekró? szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott
„Egységes Infrastruktúra elektronikus levelező rendszerének frissítése a ‘Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)’ című, KOFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00020 azonosítószárnú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) eredményeképpen, a Megrendelő a hivatkozott KM
tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Az
eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így
Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen
-

-
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vállalkozási Szerződést kötik. Vállalkozó vállalja, hogy jelen vállalkozási szerződést
szerződésszerűen teljesíti.
Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó
benyújtott ajánlata, a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció,
melyek fizikailag nincsenek a Szerződéshez csatolva.
1. A szerződés tárgya
1.1. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja
Megrendelő Exchange 2010 alapon működő Egységes Inűastruldúra elektronikus
levelező rendszerének &issítését Exchange 2016 verzióra
azaz az Új levelezési
rendszer implementációjának és migrációjának a megtervezését, a Megrendelő által
jóváhagyott tervek alapján ezek kivitelezését az üzleti folyamatok megzavarása nélkül
valamint az ehhez kapcsolódó dokumentáció elkészítését és oktatást
a
‘Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKJR3)’ KOFOP-1.O.0VEKOP- 15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében, melynek során Vállalkozó
a 2. számú mellékletben nevesített, az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
részletesen meghatározott szolgáltatásokat köteles teljesíteni Megrendelő részére.
—

-

-‚

-

1.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes meghatározását és 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.
1.3. Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és szánlakiállítást a 4 Sales teljesíti.
1.4. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés
egésze jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek
megfeleljen, és az Ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon,
az Exchange 2016 rendszer egységes, integrált működőképes rendszert alkosson és
alkalmas legyen az egyéb rendszerekkel való elvárt együttműködésre.

2. A szerződés hatálya, teljesítési idő
2.1. Felek jelen szerződést határozott időre kötik, azzal, hogy Vállalkozó jelen szerződés 1.
pontjában meghatározott feladatait a szerződés hatályba lépésétől számított 190
nmiikanapon belül, de legkésőbb 2018. november 30-ig köteles teljesíteni. A szerződés
mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével
szűnik meg.
2.2. A szerződés keretében teljesítendő feladatok megvalósítására vonatkozó részletes
teljesítési határidőket a szerződés 3. számú mellékletét képező ütemterv tartalmazza. Az
ütemtervben szereplő I. és 2. teljesítési ütem teljesítési határidejének módosítása nem
igényel szerződésmódosítást.
2.3. Megrendelő előteljesítést elfogad a szerződés hatályba lépését követően valamennyi
3
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határidő vonatkozásában, azzal, hogy a 2. teljesítési ütem megkezdésének feltétele az 1.
teljesítési ütem sikeres lezárása (azaz az 1. ütem teljesítést igazoló bizonylatának
kiállítása), a 3. teljesítési ütem megkezdésének a feltétele a 2. teljesítési ütem sikeres
lezárása (azaz a 2. teljesítési ütem teljesítést igazoló bizonylatának kiállítása).
2.4. Vállalkozó köteles az elöteljesítés esetén a Megrenclelőt a teljesítés tervezetett időpontja
előtt három munkanappal írásban értesíteni a teljesítés tervezett időpontjáról. Vállalkozó
az előteljesítést nem kezdheti meg Megrendelő jóváhagyása nélkül.
2.5. Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének
határidejét.

3. Fizetendő eHenérték
3.1. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a 2. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A vállalkozási díj (a szerződés
2. számú mellékletében meghatározott árak alapján) nettó 48.880.000,- Ft
+közbeszerzési díj± ÁFA, azaz nettó NegyvennyolcmilHó-nyolcszáznyolevanezer
forint + közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó
3.2. A 3.1. pont szerinti vállalkozási díj az alábbi fizetési ütemezés szerint kerül
megfizetésre Vállalkozó részére:
1. teljesítési ütem teljesítésekor a nettó vállalkozási díj 40 %-a: nettó 19.552.000,- Ft +
közbeszerzési díj± AFA, azaz Tizenkilencinillió-ötszázötvenkettőezer forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó
2. teljesítési ütem teljesítésekor a nettó vállalkozási díj 30 %-a: nettó 14.664.000,- Ft
+közbeszerzési díj ± AFA, azaz Tizennégyniillió-hatszázhatvannégyezer forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó
3. teljesítési ütem teljesítésekor a nettó vállalkozási díj 30 %-a: nettó 14.664.000,- Ft ±
közbeszerzési díj + ÁFA, azaz TizennégymiHió-hatszázhatvannégyezer forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
Minden fizetési ütemre alkalmazni kell a törvényben vagy konnányrendeletben a
kifizetésre előírt szabályokat.
3.3. A szerződésben meghatározott nettó vállalkozási díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót és a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a
Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2
%+ AFA. A közbeszerzési díjat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.
3.4. Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további
költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
3.5. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
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4. Fizetési feltételek
4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó értéke a „Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)’ című, KOFOP-1.0.0-VEKOP15-2016-00020 azonosítószárnú projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a
Támogató által közvetlenül az Vállalkozónak kerül kifizetésre, jelen szerződés
„Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” című melléklete
alapján.
4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban:
Korm. rendelet).
4.3. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítést igazoló bizonylattal
(4. számú melléklet) igazolt teljesítés után számla ellenében a Szerződés 3.1. pontja
szerint meghatározott díjösszegre:
—

—

—

—

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak ainpján,
és a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiállított számlák,
alvállalkozói számlamásolat(ok), alvállalkozói,,Nyilatkozat partner Adatairól” című
nyilatkozat(ok)’
Nyilatkozat a Kbt. 135. * (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” 2
a Megrendelő által aláírt TIB

maradéktalan, Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, PL
beküldését követően jogosult(ak).

133) való

4.4. Számlával kapcsolatos követelmények
—

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
• a számlán szerepeltetni kell a projekt megnevezését (,‚Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)”) és azonosító számát
(KOFOP-l .0.0-VEKOP- 15-2016-00020);
• a számlán fel kell tüntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződésszámot,
. a számlán szerepeltetni szükséges a nyújtott szolgáltatások megnevezését, a
tevékenység leírását és annak TEAORJSZJ/VTSZ számát,
o a számlán külön tételként kell szerepeltetni a közbeszerzési díjat
‘ a számlán fel kell tüntetni a bankszámla számot, a bank nevét és az adószárnot
• fizetési határidőként a 30 napot;
• a számlán feltüntetett alvállalkozói bankszámlaszám csak a hatályos
Cégkivonatban szerepeltetett baukszámlaszám lehet.
o a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
• A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tarlozó szolgáltatások

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe
2

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe
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—

—

szerepelhetnek.
® A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
Az alvállalkozói teljesítések elszámo lását tartalmazó számlá(ka)t Vállalkozónak
alvállalkozónként kell kiállítania a 4.3 pontban meghatározottak szerint.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások
felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket
határozzon meg.

4.5. Kifizetés módja
—

—

—

A Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés nettó ellenértékének átutalása jelen
szerződés „Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról”
című melléklete alapján közvetlenül Vállalkozó~k~nak /alvállalkozó(k~nak történik.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítést
igazoló bizonylattal igazolt, Vállalkozót/alvállalkozót adott számla alapján
megillető díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül a Vállalkozó/alvállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt.
135. ~ (1), (4) és (5) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra
figyelemmel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Megrendelőt, mint
kedvezményezettet biánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a
hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele. Amennyiben Vállalkozó
jelen szerződésben meghatározott valamely feladata teljesítéséhez alvállalkozót
vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére a szerződés alvállalkozó kifizetésére
vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

A számlák általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át
Vállalkozó/alvállalkozó részére a számla Megrendelő központi iktatójába történő
beérkezését követő 15 napon belül.

4.6. Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban
bankkö Itség Vállalkozót/Alvállalkozót terheli.

Vállalkozó

baukjánál

felmerülő

4.7. Vállalkozó a Szerződés 3.2. pontja szerinti fizetési ütemenként jogosult számlát
kiállítani a teljesítést igazoló bizonylattal elfogadott teljesítésről.
4.8. Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik
tudomásul veszi, hogy
Megrendelő a számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi
teljesítése esetén jogosult kifizetni. Amennyiben Vállalkozó nem szerepel az Art. 36/A.
~-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles benyújtani a tényleges
kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű együttes nemleges
—

—
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adóigazolást. Az adóigazolás beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5.
munkanap.
4.9. Vállalkozó/Alvállalkozó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes
kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult
késedelmi kamatra.
4.10. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késecielemért, amelyért nem felelős,
Megrendelő felelősséggel nem tartozik. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Megrendelő számára következménnyel nem jár.
4.11. Szállítói előleg
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés szerinti
teljesítések a Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, ős azok ellenértéke szállítói
finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Kormányrendelet
119. ~ alapján biztosítja az Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
—

—

—

—

A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentum Megrendelőhöz történő
benyújtásán keresztül) a Vállalkozó közvetetten a Támogatótól (Irányító Hatóság)
igényelheti. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a
szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg
igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig
a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Vállalkozó a szerződés
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt száflítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a 2015.
évi CXLIII. törvény 134. ~ (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1)
bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. ~ (2a~
bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként
igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül
levonásra oly módon, hogy Megrendelő az előleget mindaddig beszámítja a
kiállított számla összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.
A Megrendelő köteles az Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak
beérkezését követően 5 napon belül záradékolni ős a Támogató részére megküldeni
időközi kifizetési igénylés keretében.

4.12. Alvá11alkozók(k~igénybevétele esetén
Amennyiben Vállalkozó (k) a telj esítéshez alvállalkozó (ka)t vesz(rek) igénybe,
Megrendelő a Kbt. 135. ~ (3) és (4) bekezdés szerint fizeti ki a szerződésben foglalt
ellenértéket.
—

—

Vállalkozó(k) köteles(ek) gondoskodni an~ól, hogy alvállalkozó(ka)t teljes körűen
tájékoztassa a számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól:
•

Vállalkozó(k) legkésőbb a TIB kiadásáig a .‚Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3)
bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” című melléklet kitöltésével
nyilatkozik(nak), hogy a Vállalkozó(k) és az alvállalkozó(k) közül ki
7
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mekkora összegre jogosult az ellenértékből. A nyilatkozathoz Vállalkozó(k)
mellékelten benyújtja(ák) a nyilatkozatban megnevezett alvállalkozónként a
„Nyilatkozat Partner Adatairól” című nyilatkozatot is.
Megrendelő a TIB kiadásával egyidejűleg felhívja Vállalkozó(ka)t, valamint
az alvállalkozó(ka)t, hogy az adott teljesítés elismerését követően állítsák ki
számláikat. Egyidejűleg, amennyiben nem szerepelnek az Árt. 36/A. ~-a
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, kötelesek benyújtani a
tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű
együttes nemleges adóigazolást Megrendelő számlát kizárólag az Art. 36/A.
~-ban foglalt feltételek teljesítése esetén jogosult kifizetni. Az adóigazolás
beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. munkanap;
Vállalkozó(k) köteles(ek) az alvállalkozójfvállalkozói számlák másolatát is
benyújtani
4.13. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi.
4.14. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a szerződésben a számla megküldésére meghatározott címre
nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben szabályozott okból
nem
fogadható be. VállalkozónakiAlvállalkozónak a fizetési határidő a számla újbóli
benyújtását követően újra kezdődik.
—

4.15. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott fóbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában~ bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles Megrendelőt Írásban értesíteni.
4.16. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
4.17. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefhggésben 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) a)).
4.18. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.1. és V.2. pontjának rendelkezéseit
kefl alkalmazni.
5. A szerződés teljesítése, teljesítés helye, teljesítésigazolás
5.1. Vállalkozó köteles a
KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben
meghatározott követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást nyújtani
feladatokat teljesíteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak
szerint. Vállalkozó a Portálon lévő árlistájában nem szereplő szolgáltatást nem nyújthat,
az Ilyen szolgáltatásra ajánlatot nem adhat.
-

-‚

5.2. Vállakozónak a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint kell szakembert kell
biztosítania a szerződés teljesítése során, ezzel biztosítva a jelen szerződésben és annak
I. számú mellékletében meghatározott szerződéses kötelezettségeinek folyamatos,

ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.
5.3. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
feladatokat a Megrendelő által jóváhagyott terveknek, az alkalmazandó
jogszabályoknak, hatósági előírásoknak és a hatályos magyar és európai szabványoknak
megfelelően teljesíti. A szerződés keretében biztosított szolgáitatásoknak a szerződés
teljes időtartama alatt meg kell felelniük a magyar és uniós jogszabályokban szereplő
szabványoknak, környezetvédelmi és egyéb előírásoknak, és rendelkezniük kell
mindazon tanúsítványokkal, minőségi bizonyítvánnyal, engedéllyel, melyeket
szolgáltatásokra vonatkozóan magyar vagy uniós jogszabályok előírnak, továbbá meg
kell felelniük az 1. számú mellékletben foglalt valamennyi követeh~énynek.
5.4. Vállalkozó által teljesítendő feladatok teljesítési ütemenként a következők:
o
o
o
o
o

o
o
‚
‚

o

1. teljesítési ütem:
Exchange 2016 inB~astruktúra (a továbbiakban: rendszer) tervezése
Implementáció és tesztelés tervezése
Migrációs terv készítése
Rendszerbiztonsági terv készítése
Oktatási terv elkészítése
2. teljesítési ütem:
Az új Exchange 2016 -os környezet telepítése
Az Exchange 2010-2016 együttélés kialakítása (CAS)
A rendszer teljesítmény és failover tesztelése
Pilot postafiók migráció megvalósítása
Jelenlegi mentési rendszerhez való illesztés

• NISZ egyéb rendszereihez való illesztés (Symantec Messaging Gateway, AD RMS,
Archiválás, Lync Integráció)

o
‘
o
o
o

3. teljesítési ütem:
Exchange szolgáltatások migrációja (HUB, Mailbox)
Mailbox Migráció támogatás
Public Folder Migráció támogatás
Finomhango lás és stabilizáció
Rendszerdokumentáció készítése

• Üzemeltetési kézikönyv készítése
o Üzemeltetési folytonosság és katasztrófa-helyreállítási tervek az új rendszer egészére
vonatkozóan.
Oktatások megtartása
5.5. A teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
5.6. Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok:
A jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatásokat (p1. tervek, dokumentumok,
9
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elkészült rendszeregység~ Megrendelő átadás-átvétel keretében veszi át. Az átadásátvételről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi
adatokat kell rögzíteni:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek Jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett szolgálatatás ismertetése
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 az felkínált szolgáltatást átveszi-e vagy
sem,
az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja (tekintettel a műszaki leírás 6.
pontjára) ‚
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

-

-

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk.
6:127. * (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni
azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás
kiterjed.
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményének figyelembevételével állapították meg.
5.7. A dokumentumok átadásával kapcsolatos előírások:
Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jelen szerződés és annak 1. számú
mellékletében meghatározott dokumentumokat kell elkészítenie. A dokumentumokkal
kapcsolatos tartalmi követelményeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Vállalkozónak a teljesítés során általa elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven,
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában, az I. számú
melléklet 6. pontjában meghatározottak szerinti kell átadnia. Az elkészült
dokumentumokat Megrendelő korlátozás nélkül felhasználhatja saját céljaira (ld. jelen
szerződés 10. pontja).
5.8. Oktatással kapcsolatos előírások:
Vállalkozó köteles Megrendelő által kijelölt szakembereket jelen szerződés 1. számú
mellékletében részletezettek szerint oktatásban részesíteni, a 3. számú mellékletben
meghatározott ütemterv szerint.
Vállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a jelen szerződés I. számú mellékletében
meghatározottak szerint elkészített, ott meghatározott tartalmú oktatási tervet. Az
oktatási terv elfogadásáról Megrendelő az I. számú melléklet 6. pontja szerint
nyilatkozik.
‚.1
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Megrendelő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket oktatási
jegyzőkönyv aláírásával igazolják, melyet az oktatónak is alá kell írnia.
Vállalkozónak az oktatási feladatokat a 3. számú mellékletben meghatározott ütemterv
szerinti batáridőben kell teljesítenie. Sikeres az oktatási feladatok elvégzése amennyiben
az egyes ütemekhez tartozó az 1. számú mellékletben meghatározott oktatási feladat
elvégzésre került, és melyet Vállalkozó az oktatásokon készült, az oktatáson részt vett
szakemberek által aláírt oktatási jegyzőkönyvekkel igazol.
5.9. Az átadásra vonatkozó szabályok a 2. ás 3. teljesítési ütemben (tesztelés):
a) Vállalkozó köteles az átadás-átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni az
átadás-átvétel során vizsgált fünkciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve
Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani. Az átadásátvétel során Megrendelő az átadás-átvételben érintett fúnkciók működését köteles
megvizsgálni, annak környezeti kapcsolataival és integrációival együtt.
b) Sikeres a tesztelés és Megrendelő a teljesítési ütem szerint tesztelt rendszeregységet
átveszi, ha abban a c) pontban meghatározott esetek egyike sem következik be a
tesztelés során. Sikeres a tesztelés és Megrendelő a teljesítési ütem szerint tesztelt
rendszeregységet átveszi abban az esetben is, ha a tesztelés során csak átlagos hiba
merül fel. Az átlagos hiba kijavításának határidejét Felek átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik. A tesztekről minden esetben tesztjegyzőkönyv készül.
c) Sikertelen a tesztelés és az átvételt Megrendelő megtagadja az alábbi esetek
valamelyikének előfordulása esetén:
a tesztelt fünkció nem a vonatkozó teszt tervben leírtaknak megfelelően működik,
a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul.
-

-

Az integrációs és limkcionális tesztelés során felmerült hibák
az alábbi hibaosztályokba sorolhatók:
Hibaosztály

a hiba jellege alapján

—

—

Definíció

Kritikus

Teljes fbnkcionalitásvesztés,
működésképtelen

a rendszer

/ rendszeregység

Súlyos

Egy alapvető fontosságú
teljesítményvesztés lép fel

részelem

nem

működőképes,

Átlagos

Nem alapvető fontosságú
teljesítrnényvesztés lép fel

részelem

nem

működőképes,

A hibák hibaosztályba sorolását Megrendelő tesztelésben közreműködő mm±atársai
végzik. Amennyiben Vállalkozó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet,
ezen tényt valamint ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzítenie kell és Felek a kérdésről egyeztetést tartanak.

7, ~

Vállalkozó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban
szuksegesse valo modositasokat a vonatkozo dokunientaciokban atvezetm. A modositott
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dokumentációk átvételére a 5.7. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.10. Teljesítésigazolás
Az 1. teljesítési ütem teljesítése: Amennyiben Vállalkozó elkészítette a 3. számú
mellékletben meghatározott I. teljesítési ütemhez tartozó terveket és a tervek
megfelelnek az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek Vállalkozó a
terveket átadja Megrendelő részére, aki azt az 1. számú melléklet 6. pontja szerint
átveszi. A tervek sikeres átadása titán Megrendelő kiállítja az 1. ütemre vonatkozó
teljesítést igazoló bizonylatot.
Vállalkozó abban az esetben kezdheti meg a 2. ütem szerinti feladatok teljesítését,
amennyiben Megrendelő által az 1. ütem teljesítésére vonatkozó teljesítést igazoló
bizonylat kiállításra került.
A 2. teljesítési ütem teljesítése: Amennyiben Vállalkozó a 3. számú mellékletben 2.
teljesítési ütemnél
meghatározott teljesítendő
feladatokat teljesítette,
a
projekttermékeket sikeresen átadta és az átadás feltételei teljesülnek Megrendelő
kiállítja a 2. ütemre vonatkozó teljesítést igazoló bizonylatot.
Vállalkozó abban az esetben kezdheti meg a 3. ütem szerinti feladatok teljesítését,
amennyiben Megrendelő által a 2. ütem teljesítésére vonatkozó teljesítést igazoló
bizonylat kiállításra került.
A 3. teljesítési ütem teljesítése: Amennyiben Vállalkozó a 3. számú mellékletben 3.
teljesítési
ütenmél
meghatározott teljesítendő
feladatokat teljesítette,
a
projekttermékeket sikeresen átadta ás az átadás feltételei teljesülnek, Megrendelő
kiállítja a 3. ütemre vonatkozó teljesítést igazoló bizonylatot.
5.11. A teljesítést igazoló bizonylat mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.
Megrendelő valamely teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja,
amíg Vállalkozó annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy
nem teljes körűen adja át.
5.12. A teljesítést a szerződés 13. pontjában meghatározott teljesítésigazoló személyeknek
kell igazolniuk.

6. Kötbér
6.1. Amennyiben Vállalkozó a 3. számú melléklet szerinti teljesítési ütemtervben
meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős, az adott teljesítési ütemhez
tartozó feladatait nem teljesíti késedelnu kötbér fizetésére köteles. A késedelemi kötbér
mértéke minden megkezdett késedekues nap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
a késedelem 11. napjától napi I %.
A késedelmi kötbér alapja a teljesítéssel érintett rész nettó vállalkozási díja. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
-

-

6.2. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés 9.9 pontjában meghatározott határidőkig a
hibát nem hárítja cl, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelem
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idejére, minden megkezdett órára
alkalmanként 1.000.000,- Ft.

100.000,- Ft. A

kötbér maximális mértéke

6.3. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesít hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles Vagy a szavatossági igények teljesítésére a Megrendelő
választása szerint. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített teljesítési ütem
nettó Vállalkozási díja. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett
rész nettó vállalkozási díjának 15%-a.
6.4. Amennyiben jelen szerződés olyan okból szűnik meg, illetve hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási
kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 25 %. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll. Továbbá Megrendelő jogosult meghiúsulási kötbér
érvényesítése mellet a jelen szerződést felmondani Vagy attól elálhii, amennyiben a
Vállalkozó a teljesítési ütemtervben meghatározott valamely határidő tekintetében 20
napot meghaladó késedelembe esik.
6.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
6.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a
Vállalkozót megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét a szerződés ellenértékéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
6.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.
7. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy
a szerződés teljes időtartama alatt
a szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel,
jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

7.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért.
7.3. Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni.
7.4.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat
Partner Adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében
található.

7.5. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt
haladéktalanul értesíti ha
7.6. 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
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meghatározott valamely feltétel vagy
7.7. 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. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.
7.8. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
7.9. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők feladataikat a legjobb szakmai tudásukkal
látják el.
7.10. Vállalkozó elismeri, hogy Úgy felel a szerződés teljesítésében közreműködő
alkalmazottai magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai
vagy cselekedetei lettek volna.
7.11. Vállalkozó a szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a szerződés teljesítése
során beléptetendők névsorát (név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány
száma), a szerződés teljesítése során névsorban bekövetkező esetleges változásról
haladéktalanul értesíti Megrendelőt. A kérelemhez Vállalkozónak nyilatkozatot kell
csatolnia, melyben felelősséget vállal a névsorban szereplő beléptetendő személyekért.
A beléptetés esetleges megtagadásáért a Megrendelőt sem anyagi, sem jogi
következmény nem terheli.
7.12. Vállalkozó köteles a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi
előírásokat betartani, illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló
jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira
vonatkozóan, a munkavédelennől szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott
munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi
jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a
Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem
lehet e téren.
7.13. 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 költségén tolmácsot biztosítani.
7.14. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez alvállalkozókat a
KM-ben és a Kbt. 138. ~-ban meghatározottak szerint vehet igénybe.
7.15. 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.
7.16. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt
rendszeresen, szóban és Írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában
tájékoztatja.
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7.17. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül,
Írásban figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen Vagy
szakszerűtlen utasítást ad. Az írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért
Vállalkozó felelős.
7.18. 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.
7.19. Felek kijelentik, hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik félnek a
közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben Vállalt
valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

7.20. Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződés teljesítéséhez, a saját munkájához
szükséges hardver és szoftver eszközöket (különösen hordozható számítógépek,
telefonok, nyomtató, a saját munkájához szükséges szofiverliceneek, stb.).
7.21. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során Megrendelő rendszereihez Vagy azok
elemeihez távoli eléréssel kizárólag Megrendelővel előzetesen egyeztetett és
jóváhagyott, külön eljárásrendben szabályozott módon férhet hozzá. Jelen szerződésben
meghatározott feladatait fó szabály szerint Vállalkozó saját székhelyén és telephelyein
látja el, de amennyiben szükséges Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott,
külön eljárásrend szerint lehetőség van a Megrendelő telephelyein is elvégezni. A
Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.
7.22. Vállalkozó köteles jelen szerződést a KM VI. 1.2. pontja szerint a közbeszerzési
Portálon regisztrálni.
8. Megrendelő kötelezettségei
8.1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
8.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani. A
Megrendelő jogosult a 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.
8.3. Megrendelő jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül átadja Vállalkozónak
azon, rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek Vállalkozó jelen
szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez. Amennyiben Vállalkozónak az
előzőekben meghatározottak szerint átadott dokumentumokon kívül további
dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van szüksége,
Megrendelő amennyiben rendelkezésére áll köteles a dokumentumot Vállalkozó ene
vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Vállalkozó
rendelkezésére bocsátani.
—

—

‚
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8.4. Vita esetén Felek dolwmentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak
és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.
8.5. Megrendelő feladata házi.rendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira
vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése
Vállalkozóval.
8.6. A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára
egyeztetett időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő számú
szakembere egyeztetett időpontban Vállalkozó rendelkezésére álljon.
—

—

9.

Jótáflás, szavatosság

9.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatásra 12 hónap jótállást vállal a
1. számú melléklet 4.1.2 pontjában meghatározottak szerint a Ptk 6:171. ~ alapján. A
jótállási idő kezdete a 3. teljesítési ütem teljesítést igazoló bizonylata kiállításának
napja.
9.2. Ajótáflási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
Vállalkozó viseli.
9.3. Megrendelő hibabejelentését Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén,
valamint a hibabejelentő rendszeren keresztül Írásban teheti meg:
9.4. E-mail cím: szabo.rita@4sales.hu
9.5. Hibabejelentő rendszer elérhetősége: hibabejelento.4sales.hu
9.6. Vállalkozó
a hibabejelentő rendszeren keresztül tett hibabejelentésen kívül
a
hibabejelentést legkésőbb a következő niunkanapon köteles visszaigazolni azon az e
mail címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette.
—

-

9.7. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
-

-

-

-

a meghibásodás időpontja,
a hibajelenség leírása,
a hibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések,
a hiba prioritása (kategóriája),
a hibát bejelentő személy neve, beosztása,
a hibabejelentés ideje

9.8. Ajánlattevő köteles a felmerült hibákat a bejelentéstől számítottan, a hibakategóriákhoz
kapcsolódóan megadott határidőn belül kijavítarii.
9.9. Hibaelhárítási határidők:
Prio 1

—

Kritikus

Működésképtelen, álló rendszer.
Javítási határidő: a lehető legrövidebb időn belül, de maximum a
bejelentéstől számított 12 órán belül (megkerülő megoldás
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elfogadható) javítandó.

Prio 2
prioritás

-

Magas Rendeltetésszerű használatot, normális folyamatok zavartalan
működését jelentősen gátló hiba.
Javítási határidő: a bejelentéstől számított 36 órán belüljavítandó.

Prio 3 Alacsony Egyéb hiba
prioritás
Javitasi hatando: a bejelentestol szamitott 168 oran belul
javítandó.
-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9.10. Amem~yiben Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt hibaminősítéssel nem ért egyet,
az okok megadásával kezdeményezheti a hiba prioritásának módosítását. A hiba
prioritásának módosítása kizárólag Megrendelő hozzájárulásával lehetséges.
9.11. Felek szükség esetén egyeztetést tartanak a hiba prioritásának módosításáról. A jelen
pont szerinti egyeztetések nem késleltethetik a hiba határidőre történő kijavítását.
9.12. A hibajavítás befejezését követően Megrendelő
szükség esetén
ismételt teszt
keretében győződik meg arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. Hibajavítás esetén
Megrendelőnek haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozó felé, ha a tesztelés sikeres volt.
A tesztelés sikeresnek tekinthető, ha a hiba nem reprodukálható, újból nem jelentkezik,
a rendszer rendeltetésszerűen működik.
—

—

9.13. Megrendelő az elvégzett munka (hibajavítás) átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg
a tesztelés nem sikeres.
9.14. A hibabejelentő rendszerben rögzíteni kell legalább az alábbiakat:
a hibaelhárítás kezdetének és befejezésének az időpontja,
a hiba kategóriája,
a hibaelhárítás módja,
az elvégzett munka leírása,
a tesztelési eljárás rövid leírása,
hibaelhárítás időtartama, amelybe a tesztelés ideje nem számít bele,
a dokumentáció javítása megtörténtének a ténye,
Vállalkozó javítást végző szakemberének aláírása.
-

-

-

-

9.15. Megrendelő a hibajavítás megtörténtét
szükség esetén, bármely fél kérésére
a
hibabejelentő rendszerben, valamint munkalap aláírásával igazolja. Ebben az esetben
Vállalkozó Megrendelőt tájékoztatja a hiba elhárításáról és haladéktalanul köteles a
munkalapot Megrendelő képviselőjének aláírás végett megküldeni. Megrendelő
képviselője a numkalap kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles a munkalapot
aláírni és Vállalkozónak visszakt’ldeni, illetve
amennyiben nem ért egyet annak
tartalmával jelezni a Munkalappal kapcsolatos kifogását.
—

—

—

—

i/fl
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10. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, szavatosság, forráskód
10.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozói díj ellenében a
Megrendelő a jelen szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos,
korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és
Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó mű felett, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a Szerző személyhez Ríződő jogai,
és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Felek megállapodnak, hogy a
Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagok a Megrendelő
szabadon felhasználhatja, tőbbszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár
ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.
10.2. A Vállalkozó szavatol azért, bogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza
vagy kizárja. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való
fellépése esetén, a Vállalkozó közvetlenül lép fel a Megrendelő jogos érdekei
védelmében.
10.3. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra
kerülő termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének
vonatkozásában jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű,
a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti
továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságoldcal rendelkezik.
-

-

10.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.
10.5. Vállalkozó köteles a műszaki leírásban foglalt fejlesztési feladatai során újonnan
létrejött
vagy dobozos szoftver esetén annak módosítás/bővítése során Újonnan
előállított forráskódot további fejlesztésre alkalmas és az adott fejlesztői eszközre
jellemző formában köteles átadni Megrendelő részére.
—

-

10.6. A Megrendelő egyedi igényei alapján létrehozott valamennyi dokumentum, jelentés,
diagram, statisztika, adatbázis, stb. és az ezeket alátámasztó dokumentumok, amelyeket
a Vállalkozó a szerződés teljesítése során állít össze, készít el vagy szerez meg a
Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül. Vállalkozónak a szerződés teljesítésekor át
kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot Megrendelő részére. Ezen
dokumentumok jelen pont szerinti megszerzésének díját a szolgáltatási díj teljes körűen
tartalmazza, ezért Vállalkozót a szolgáltatási díjon felül további díjazás nem illeti meg.

11. Titoktartási kötelezettség
11.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.
11.2. A Felek a jelen Szerződés teljesítése során bizalmas információkat (a továbbiakban:
“Bizalmas Információ”) adhatnak át egymásnak. Csak olyan információ tekinthető
bizalmas információnak, amelyek a Felek által “bizalmasként” minősítve került
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meghatározásra.
11.3. A Bizalmas Információ körébe nem tartozik bele a következő:
(a) olyan információ, amely a másik Fél tevékenysége vagy mulasztása nélkül
szabadon felhasználható vagy szabadon felhasználhatóvá válik,
(b) olyan információ, amely a nyilvánosságra hozatal előtt a másik Fél jogszerű
birtokában volt, és a másik Fél sem közvetlenül, sem közvetve nem a nyilvánosságra
hozó féltől szerezte, vagy
(c) olyan ii1formáció, amelyet egy harmadik személy jogszerűen hozott a másik fél
tudomására nyilvánosságra hozatal tilalma nélkül, vagy
(d) olyan információ, amelyhez a másik fél önállóan jutott hozzá, vagy törvényes
eljárás során került nyilvánosságra.
11.4. A Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit bizalmasan kezelik a
Szolgáltatások elvégzése során és az azt követő hároméves időtartam alatt. A szerződés
teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva
kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy
részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb
módon nem használja fel.
11.5. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán
tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
11.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, Írásban kiadható információként
közölt adatokat szolgáltathatja ki.
11.7. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség
megszegése esetén a Megrendelő jogszabályban foglalt eltérő rendelkezés hiányában
jogosult a jelen szerződéstől azom~ali hatállyal elálhiii a szerződést azonmli hatállyal
felmondani.
—

—

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
ban foglaltak, illetve a Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek
figyelembevételével és kizárólag Írásban módo síthatják.
12.2. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult, a szerződéstől azonnali hatállyal
írásban elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik
fél (a Vállalkozó, illetőleg a Megrendelő):

—

végelszámolási eljárás hatálya alatt áh, felszámolását jogerős bírósági határozattal
elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
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—

—

jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten
késedelembe esik,
a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

12.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmonclani a szerződést, ha
a) Vállakozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
12.4. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.5. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.
12.6. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé
tenni tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára és az 11.3. pontban foglalt
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.
12.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden,
a feladat teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot,
információt, dokumentumot Riggetlenül az adathordozó jellegétől.
13. Kapcsolattartás
13.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a
Vállalkozó jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek
változásáról egymást Írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó
személyét megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek Új
Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és Írásban kötelesek értesíteni egymást.
A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást,
a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos.
13.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak
és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel
kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail)
történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére
történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.
13.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:
20

Megrendelő részéről:
Név: Rott Gábor
Beosztás: operációs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefon: +3617957176
E-mail: rott.gabor®nisz.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Kardos Sándor
Beosztás: Uzletfejlesztési igazgató
Telefon: +36 70 676 9500
Fax:
E-mail: karclos.sandor@4sales.hu
-

13.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi két személy együttesen jogosult:
Név: Ron Gábor
Beosztás: operációs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefon: +3617957176
E-mail: rott.gabor®nisz.hu
Név: Bogó Viktor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: ±3617957013
E-mail: bogo.viktor~nisz.hu

13.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
13.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot Vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az Írásban és
—

—

—

—

írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján —megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
13.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.
13.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
vo It 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 nmnkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.
—

—
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13.9. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen
körülményről
az okok, valamint az akadály elhárítása várható időtartamának
megjelölésével haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni.
—

—

14. Vegyes és záró rendelkezések
14.1. Vállalkozó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban
foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles
megrendelőt Írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elálhii. A Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek
felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen
nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
—

14.2. 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 tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
14.3. 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
fórumot választják.
14.4. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy
érvényesíthetetlennek minősül, akkor a jelen Szerződés fennmaradó rendelkezései
továbbra is érvényben maradnak, kivéve, ha a felek a Megállapodást az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
14.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra rendelkezései az irányadók.
—

—

14.6. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.
14.7. Ha bánnelyik 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 Ic fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
en’e vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely
kötelező hatályű előirásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett
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szerződéses rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen a szerződés módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó
jogszabályi előírás Vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha
Valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, bogy szerződés
részét képezi és a Jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott
rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.
-

-

14.9. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, Vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között
létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
(ijMűszaki leírás
(2.)Ajárilati ár részletezése
(3.)Teljesítés ütemezése (a műszaki leírás 7. pontja)
(4.)Teljesítést Igazoló Bizonylat
(5jNyilatkozat Partner Adatairól dokumentum
(6.) Keretmegállapodás teljesülési igazolás
(7jNyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
14.10. Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű vagy időközben azzá válik úgy
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.
-

-

14.11. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek,
és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá, amelyből 3 példány
Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illeti.
Budapest, 2018.
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Műszaki leírás
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NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Műszaki leírás az

„Egységes Infrastruktúra elektronikus levelező rendszerének frissítése a
‘Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)’ című,
KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00020 azonosítószámú projekt keretében

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

.

1

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK

Ajánlatkérő az egyre növekvő igények kiszolgálása érdekében Exchange 2016 verzióra kívánja
frissíteni a már korábban kialakított egységes, központi, Exchange 2010 alapon működő levelező
infrastruktúráját.
A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során
megvalósítandó rendszererrel kapcsolatos elvárások:

o

a

az új, Exchange 2016 alapú levelezési rendszer és implementációjának megtervezése, amely
tartalmazza a jelenlegi rendszerről az új rendszerre történő migrációt is,
a megtervezett rendszer implementációjának és migrációjának végrehajtása az üzleti
folyamatok megzavarása nélkül.

2

JELENLEGI ÁLi..ő~POT

A jelenlegi rendszerben két budapesti telephelyen (egy géptermen belül is), valamint a géptermek
között is redundáns módon van kialakítva a levelezési infrastruktúra. Az Exchange 2010 szerepkörök
elkülönítve működnek telephelyenként: a CAS, HUB kiszolgálók párosával, a MAILBOX szerverek
pedig fürtözve.
A felhasználók frontend elérését biztosító CAS szerepkört, valamint a levélforgalom működéséért
felelős HUB Transport funkciót is telephelyenként két-két szerver nyújtja. A CAS szerepkört ellátó
kiszolgálók hálózati teherelosztást biztosítanak. A jelenlegi rendszer úgy van kialakítva, hogy az egyik
telephely kiesése esetén, illetve telephelyen belül bármely szerver kiesése esetén is zavartalanul
elérhető a levelezés.
A MAILBOX szerepkör DAG (Database Availability Group) csoportokba van szervezve. Itt a telephelyek
közötti redundancia is biztosított.
A két telephelyen összesen tizenkettő MAILBOX szerveren arányosan elosztva nagyságrendileg 30
000 felhasználói postaláda található. A felhasználók 11 csoportba sorolhatók postaláda méret és
korlátozás szempontjából.
A belső hálózaton a CAS szerverek kivételével minden Exchange szerepkörrel rendelkező szerveren
Symantec Mail Security for Exchange fut és a perimeter hálózatban az Symantec Messaging Gateway
appliance van kialakítva, ezzel megvalósítva a MAILBOX és a levelezési határvédelmet.
A levelező kliensek verziója MS Outlook 2010, melyek működését a migráció után is biztosítani
szükséges.

3

A MEGVALÓSÍTANDÓ RENDSZERREL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

3.1

INFRASTRUKTURÁLIS ELVÁRÁSOK
a

A megvalósítandó rendszernek a géptermen belül is, és a géptermek között is redundáns,
Ajánlatkérő által biztosított fizikai, vagy virtuális kiszolgálókon kell biztosítania a kialakítandó
Exchange 2016 alapú levelezési szolgáltatást 30.000 felhasználó részére.

Ct
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o

Ajánlattevő feladata az Exchange 2016 rendszerben Database Availability Groupok

•

megtervezése, majd Ajánlatkérő által jóváhagyott tervek alapján történő kialakítása.
Az Exchange 2016 rendszerben is biztosítani kell a postafiók kiszolgálók redundanciáját.
A megvalósítandó rendszernek minden tekintetben magas rendelkezésre állásúnak kell

o

lennie:
o nem tartalmaz egyszeres hiba pontot Single Point of Failure (SPOF),
o az egyes szolgáltatásokat biztosító kiszolgáló szerepkörök minimális száma 2.
Ajánlattevő köteles együttműködni a meglevőinfrastruktúrákat üzemeltető NISZ-es
szakemberekkel a jelen műszaki leírásban megfogalmazott módon. Ajánlattevő tudomásul
veszi, hogy Ajánlattevő által tervezendő és Ajánlatkérő által jóváhagyott tervek alapján
elkészítendő rendszer Ajánlatkérő meglevő infrastruktúrájának teljes körűen együttműködő
részét kell képeznie, ahol Microsoft Hyper-V hypervisor van használatban.
—

o

-

3.2

—

FUNKCIONÁLIS ELVÁRÁSOK

Az Exchange 2016 bevezetésével az alábbi funkciók beüzemelése szükséges:
o
Outlook Web Access
o
Outlook Anywhere
o
Outlook Activesync
o
Online Archiválási funkció
o
L2 -es támogatási csapat részére a RBAC kialakítása az Új rendszerben is
o
Szerepkör alapú hitelesítés a kliensoldali elérések szabályozására
•
o

webes adminisztrációs felület üzemeltetési és egyéb feladatok

o
o

Public Folderek migrációja

o

4.1

—

végzésére
Jelenlegi journaling alapú archiváló rendszerhez való illesztés
Jelenlegi OWA felület Lync 2013 integrációja
Jelenlegi AD RMS szolgáltatással való implementáció

o

4

Remote Powershell
Exchange Control Panel

AJÁNLATTEVŐ FELADATAI A SZERZŐDÉS TElJESÍTÉSE SORÁN
TERVEZÉS, IMPLEMENTÁCIÓ

Ajánlattevő feladata (amely feladatok összeségére jelen dokumentum a „projekt” szót használja) a
jelenlegi működés alapján a rendszer teljes tervezése, a rendszerhez kapcsolódó dokumentációk
elkészítése, valamint az implementációs lépések végrehajtása:
4.1.1 Tervezés
o
Projektterv ütemezés és erőforrás terv elkészítése és Ajánlatkérővel történő jóváhagyatása
o
Rendszertervezés
o
Online Archiválási funkciók tervezése
o
Implementáció és migráció tervezése
o
Exchange szerverekhez kapcsolódó alkalmazások, új rendszerhez való illesztésében való
-

-

részvétel, az átállás szakmai támogatása, tanácsadás

C,

o

A megvalósítás folyamán a tervekhez képest történt változást vissza kell vezetni a
te rvdo <u me ntációba.

4.1.2 Implementáció
A folyamat része a rendszer implementációja, illetve a régi rendszerről az Új rendszerre történő
migráció feladatainak ellátása:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Active Directory előkészítése
Együttélés előkészítése, kialakítása
Kiszolgálók telepítése, beállítása
CAS/HUB szerepkör migrációja az új szerver architektúra követelményei szerint.
JET stress terhelés
Spamszűrő (Symantec SMSMSE) szerepkör migráció
Szerveroldali SPAM és vírusvédelem beállítások migrációja
500 felhasználó postaládájának pilot áttelepítése az Új rendszerbe, MAILBOX szerepkör
migráció
Public Folderek migrációja
Jelenlegi OWA felület Lync 2013 integrációja
Kliens oldali elérés beállítása (OWA, Outlook Anywhere, Exchange ActiveSync)
Kapcsolódó alkalmazások átállításához támogatás
Mentés beállítása és tesztelése
Online Archiválási funkciók bevezetése
Journaling alapú archiváló rendszerhez való illesztés
Jelenlegi AD RMS szolgáltatással való implementáció
Finomhangolás, stabilizáció

A kész rendszert ajánlatkérő az átvételt követő 10 hónapon belül gyártói kockázat elemző
ellenőrzésnek
Microsoft Risk Assessment Program (MS RAP)
vetheti alá. Amennyiben az
ellenőrzés hibákat hoz elő, Úgy azt az ajánlattevőnek a jótállási időszakban előforduló esetleges
hibákkal együtt jótállás keretében javítania kell.
—

-

—

-

4.2

SZÁLLÍTANDó DOKUMENTÁCIÓ

A dokumentációk elfogadási rendjét a 6. fejezet tartalmazza. Elkészítendőek a következő
dokumentáció k:
4.2.1 Projektterv
A projekt terv tartalmazza a projekt kivitelezéséhez kapcsolódó tervékenységeket, azok függőségi
viszonyát a tervezett erőforrásokat. A projekt tervben a feladat résztevényekségekre bontva jelenik
meg. Az egyes résztevékenyésgekhez egyértelműen rögzítésre kerülnek a felelős területek, az egyes
tevékenységek előfeltételei, megvalásítás tervezett ráfordításai, és az átfutási idők.

.

..

»

4,2.2 Rendszerterv
A rendszertervnek tartalmaznia kell a következőket: Funkcionális leírás, felépítés (fizikai, logikai,
interfészek, adatstruktúra, adatfolyam), Illeszkedés a meglevő rendszerekhez
4.2.3 Implementációs terv
Az éles üzembe helyezés és havária esetén az éles környezet újraépítéséhez kapcsolódó
tevékenységeket tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:
.

•
o

•
o
.
o
o
o

a telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma,
a telepítés szükséges előfeltételei,
a telepítendő egyéb szoftverkomponensek leírása,
a telepítés lépéseinek pontos leírása,
a telepítés utáni konfigurációs feladatok leírása,
sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása,
az alkalmazás konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása,
az alkalmazás eltávolításának lépései,
milyen funkcionalitás-teszteléssel lehet ellenőrizni a telepítés sikerességét.

4.2.4 Migrációs terv
A migrációs terv az összes Exchange komponens migrációjának lépéseit és ütemezését tartalmazza, a
következő tartalmi elemekkel:
o
o
o
o
o
o

Exchange 2010-2016 együttélés kialakításának leírása
CAS szolgáltatás migrációjának lépéseinek leírása
MAILBOX szerepkör migrációjának leírása
5MW forgalom (HUB) migrációjának leírása
MAILBOX migráció ütemezésének tervezése (Ajánlatkérővel közösen)
NISZ egyéb rendszereihez való kapcsolódás migrációjának leírása

4.2.5 Tesztelési terv
A tesztelési terv az összes Exchange komponens tesztelésének tervét tartalmazza a következő
tartalmi elemekkel:
o
o

•
.
o
o
o

Exchange 2010-2016 rendszerek együttélésének tesztelési tervének elkészítése
JET stress tesztelés tervezése
CAS, Load Balancing szolgáltatás tesztelésének tervei
SPAM szűrő szolgáltatás tesztelésének tervei
MAILBOX migrációs folyamat tesztelési tervezése
SMTP forgalom (HUB) tesztelése
NISZ egyéb rendszereihez való kapcsolódási tesztek tervezése
Mentés és helyreállítási tesztelés tervezése

4.2.6 Integrációs és funkcionális teszt jegyzőkönyvek
Célja az integrációs és funkcionális tesztek önálló jegyzőkönyvezése. Dokumentálja a rendszerelem
alapfunkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a rendszerelemek szabályozott módon
történő átadásának.

•

.~

4.2.7 Üzemeltetői kézikönyv
Az éles üzembe-helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket
tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:
o
a
o
a
o
a
a

o
o

a működéshez szükséges általános üzemeltetési feladatok leírása,
a működés ellenőrzéséhez szükséges lépések,
a naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai,
frissítések típusai és rendszeressége,
a frissítések telepítésének lépései,
a zavartalan működéshez szükséges, rendszeresen végzendő feladatok leírása,
visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése, a mentés módjának
megadásával,
rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához,
az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása.

4.2.8 Üzemeltetési folytonosság és katasztrófa-helyreállítási tervek az Új rendszer egészére
vonatkozóan
4.2.9 Rendszerbiztonsági terv
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre,
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó
követelményekről szóló 41/2015. (Vll.15.) BM rendelet alapján:
a
hatóköre;
o
alapfeladatai (biztosítandó szolgáltatásai), alapfunkciói;
a
biztonságkritikus elemei;
a
működési körülményei és más rendszerekkel való kapcsolatai;
a
a rendeletben meghatározott logikai védelmi intézkedésekre vonatkozó, a rendszer
tekintetében releváns biztonsági követelményeknek történő megfelelés bemutatása (a
releváns biztonsági követelményeket Ajánlatkérő Informatikai biztonsági szervezete egyezteti
a nyertes Ajánlattevővel).
A feladat nem a hatóság által megadott védelmi intézkedés űrlap kitöltése, hanem a fentiek szerint
egyeztetett biztonsági követelményeknek történő megfelelés bemutatása.
4.2.10 Oktatási terv
Az oktatási tervet Ajánlattevő a tervezési fázisban készíti el, amit Ajánlatkérő elfogad. Az oktatási terv
tartalma:
o
az oktatás időtartama,
o
az oktatás fejezeteinek címe,
o
az oktatási fejezetek rövid bemutatása.
4.2.11 Oktatási jegyzőkönyvek
Oktatás tárgya, helye, időpontja, résztvevők neve.

.

4.3

.

..

OKTATÁS

Ajánlattevő vállalja
szerint:
.

o

a következő tantermi tréningek megtartását az alábbiakban részletezettek

4 fő részére gyártói minősítéssel oktatóközpontban, minősített oktató által tartott „Course
20345-IA: Administering Microsoft Exchange Server 2016” képzés biztosítása;
a NISZ üzemeltető szakembereinek számára (legfeljebb 12 fő) 1 alkalommal 8 óra
időtartamban a kialakított rendszer- és kapcsolódó üzemeltetési feladatok ismertetése,
bemutatása.

Az oktatás elvárt tematikáját és az oktatás „mélységét” úgy kell meghatározni, hogy a rendszer
üzembe helyezését követően a napi üzemeltetés során előforduló feladatokat (hibakeresés,
konfigurációmódosítás, stb.) az Ajánlatkérő önállóan el tudja végezni.

4.4

TESZTELÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

4.4.1 A teszteléssel kapcsolatos elvárások:
o
A következő tesztek lefuttatása szükséges:
o Funkcionális tesztek, melyek biztosítják a meglevő Exchange 2010 infrastruktúra
szolgáltatásaival megegyező képességeket
o Magas rendelkezésre állási failover tesztek
o Mentési ás helyreállítási tesztek
o
A tesztelés pontos paramétereit Ajánlatkérő a tervezési fázisban Ajánlattevővel
együttműködve határozza meg.
o
A tesztelési terveket Ajánlattevő készíti, amelyeket Ajánlatkérő jóváhagy. A teszt terveket
—

—

o

minden esetben el kell fogadtatni Ajánlatkérő szakmai teljesítés igazolására jogosult
kapcsolattartójával, és csak az elfogadás után kezdődhet maga a tesztelés.
A tesztjegyzőkönyveket a teszt során Ajánlattevő és Ajánlatkérő közösen tölti ki, az esetlegesen

o

megismételt tesztelési tevékenységet is közösen végzik.
A tesztek során felmerülő hibák felderítését Ajánlattevő és Ajánlatkérő közösen végzik. Az
elhárítás a hiba forrásának függvényében kerül megvalósításra Ajánlattevő és/vagy Ajánlatkérő
által.

4.4.2 Ajánlattevő feladatai a tesztelés során
1) A tesztelés dokumentált elkészítése a 4.4.1 pontnak megfelelően.
2) A tesztelés során el kell végezni az új kiszolgálópark teljesítményének mérését, hogy az
Ajánlatkérő üzemeltetésnek legyen egy mérési eredménye erre vonatkozóan.
3) A tesztek eredményét jegyzőkönyvekben rögzíteni kell. Az esetlegesen tapasztalt hibákat és
az elvárt eredményeket folyamatosan a tervezés és az iniplementáció során dokumentálni
kell, így biztosítva azok nyomon követhetőségét.
4) Az Exchange 2016 környezet átadása az üzembe helyezést követően kell, hogy megtörténjen.
Az átadás során meg kell győződni arról, hogy az Exchange 2016 környezet jelen műszaki leírás
3. pontjában meghatározott igényeknek megfelelően került beállításra, annak szakszerű
telepítése és üzembe helyezése megtörtént.
‚

-

—

q

5) Az átadás során ellenőrizni, tesztelni kell a szükséges Jelen műszaki leírás 3. pontjában
meghatározott funkcionalitásokat.

S

AJÁNLATI(ÉRŐ KÖZREMŰKÖDÉSE A SZERZŐDÉS TEUESÍTÉSE SORÁN

A feladat elvégzéséhez Ajánlatkérő a következőket biztosítja:
1) Ajánlatkérő biztosítja a konzultációhoz szükséges felelős személyek és belső erőforrások
rendelkezésre állását.
2) Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsáJtja a tervezéshez szükséges műszaki
dokumentációkat és információkat.
3) Ajánlatkérő felállít egy belső projekt csapatot melynek feladata Ajánlattevő munkájához
szükséges belső szakértelem biztosítása, a szerződés teljesítésének (projekt) folyamatos
minőségi ellenőrzése.
4) Ajánlatkérő Projektvezetőt biztosít a projekt időtartamára. A projektvezető:
o
Aján lattevő projektvezetőjével közösen dolgozik
o
Meghozza a szükséges napi döntéseket és biztosítja Ajánlattevő felé a kapcsolódási
o

pontot
Átveszi az átadandó termékeket

5) A projekt időtartama alatt a projektterv szerinti feladatokhoz megfelelő szakemberek
biztosítása
6) A projekt tervezett végállapotát támogató hálózati infrastruktúra biztosítása
7) Az Exchange 2016 kiszolgálók működéséhez a fizikai vagy virtuális szerverek biztosítása az
alábbi paramétereknek megfelelően:
o
maximum 8db kiszolgáló
o
kiszolgálónként 24 processzor mag (fizikai vagy virtuális)
o
kiszolgálónként 128 GB memória
6

AZ EXCHANGE KISZOLGÁLÓKON KEZELT POSTAFIÓKOK SZÁMÁNAK ÉS MÉRETÉNEK
MEGFELELŐ TÁROLÓ KAPACITÁS BIZTOSÍTÁSADOKUMENTÁCIÓK ELFOGADÁSI RENDJE

Az Ajánlattevő az általa elkészített dokumentumokat átadja az Ajánlatkérő részére.
Ezt követően az Ajánlatkérő kijelölt szakemberei, döntéshozói annak áttanulmányozása után kifejtik
véleményüket, amelyet átadnak a Ajánlattevő számára. A módosítási javaslatokat a Ajánlattevő
köteles átvezetni a dokumentáción.
Az 1. teljesítési ütem esetében a teljesítési határidőbe beleértendőek az ajánlatkérői
észrevételezések, illetve az észrevételek alapján történő ajánlattevői javítások időszükségletei is.
A 2. teljesítési ütem esetében véleményezési idő nem értelmezhető.
A 3. teljesítési ütem esetében a teljesítési határidőbe beleértendőek az ajánlatkérői észrevételezések,
illetve az észrevételek alapján történő ajánlattevői javítások időszükségletei is.
Amennyiben az átadott dokumentumra az átadásától számított 10 munkanapon belül Ajánlatkérő
részéről nem érkezik írásbeli észrevétel, Úgy az adott dokumentum elfogadottnak minősül.
Amennyiben az észrevételeknek megfelelően a dokumentációt a fenti határidő szerint Ajánlattevő

nem módosítja, és e miatt a teijesítési határidőhöz képest késedelembe esik, kötbért köteles fizetni a
késedelmes napok sz~ma szerint.
A dokumentációk megfelelő minőséggel, tartalommal való elkészülését a folyamatos tartalmi
egyeztetés biztosítja.
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48.880.00~

A inegajánlott nettó árat 27 % ÁFA terheli.

Budapest, 2018.
Szemertcs Gabor
ügyvezető
4Sales Systems KIt.
(icözös ajánlattevők lcépviseletében~

977.60C’

49.857.60(

3. számú melléklet

Teljesítés ütemezése (Műszaki leírás 7. pontja)
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utem #
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‚
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teljesitesi
hatarido
‚
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.

Teljesitendo feladatok

„

..‘,

Atadasra kerulo
projekttermekek

‚

.

‚

Az átvétel feltételei

Pü-itelj.
a vállalási
díj

1.

Szerződés
hatályba
lépésétől
számított
munkanap

•

o

50.
a
a

Exchange
2016
infrastruktúra
tervezése
Impiementáció
és
tesztelés
tervezése
Migrációs terv készítése

o

Rendszerbiztonsági terv készítése
Oktatási terv elkészítése

a

a

a

a

a

Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. Projektterv
Hiba! A hivatkozási forrás
nem
található,
Rendszerterv

A környezet tervezésére és kialakítására
vonatkozó tervek megfelelnek Jelen
Dokumentációban
részletezett
követelményeknek.

Hiba! A hivatkozási forrás
nem
található.
Implementációs terv
Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. Migrációs
terv
Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. Tesztelési
terv
Hiba! A hivatkozási forrás
nem

található.

40% -a

o

2.

1.
teljesítési
ütem
teljesítésétől
számított
SO.
munkanap

o

Az új Exchange 2016 -os környezet

o

telepítése
Az Exchange 2010-2016 együttélés

o

kialakítása (CAS)
A rendszer teljesítmény és failover

tesztelése
o Pilot postafiók migráció
oielenlegi mentési rendszerhez való
illesztés
o NISZ
egyéb rendszereihez való
illesztés
(Symantec
Messaging
Gateway, AD RMS, Archiválás, Lync
Integráció)

Rendszerbiztonsági terv
Hiba! A hivatkozási forrás
nem található. Oktatási terv

o

Telepített Exchange Server

o

2016 alap infrastruktrúra
Exchange Server 2016 alap
infrastruktúrához
kötődő
funkcionális és integrációs
tesztek tesztjegyzőkönyve

o

A dokumentációk

megfelelnek a

o

o

Hiba! A hivatkozási forrás nem
található.
pontban
részletezett
követelményeknek.
A tesztelési terv alapján készített
tesztjegyzőkönyvekben
foglalt
tesztesetek sikeresen lefutnak.
Az elkészült migrációs terv alapján

o

végrehajtott Pilot postafiók migráció
sikeresen lezajlott.
A NISZ mentési rendszerébe az Új
2016-os Exchange infrastruktúra
sikeresen beillesztésre került.

30% -a

Teljesítési
ütem

teljesítési
határideje

o

3.

2. teljesítési
ütem
teljesítésétől
számított 60.
munkanap, de
legkésőbb 2018.
november 30.

Átadásra kerülő
projekttermékek

Teljesítendő feladatok

o
o
o
o
o
o

o

A

o

levelező rendszerének összes
szolgáltatása az új Exchange
2016 -os szervereken fut.
A mailbox migrációs folyamat

o

elkezdődött.
Elkészült

Exchange szolgáltatások migrációja
(HUB, Mailbox)
Mailbox Migráció támogatás
Public Folder Migráció támogatás
Finomhangolás és stabilizáció
Rendszerdokumentáció készítése
Üzemeltetési kézikönyv készítése
Üzemeltetési
folytonosság
és

NISZ

El

Az átvétel feltételei

elektronikus

rendszer

doku mentá ciói:
Hiba! A hivatkozási forrás nem
található.
Üzemeltetési
kézikönyv
Hiba! A hivatkozási forrás nem
katasztrófa-helyreállítási tervek az Új
található.
Üzemeltetési
rendszer egészére vonatkozóan.
folytonosság és katasztrófaOktatások megtartása
helyreállítási terv-dokumentum.
Hiba! A hivatkozási forrás nem
található.
Oktatási
jegyzőkönyvek

• Az
átadott
dokumentációk
megfelelnek a Hiba! A hivatkozási
forrás nem található. pontban
részletezett követelményeknek.
o A Mailbox és Public Folder migráció

.

folyamata a migrációs terv alapján
NISZ munkatársai által elvégezhetőek
és befejezhetőek.
Az oktatások megtartásra kerültek.

Pü-i tel].
a vállalási
díj

30%

‚

NEMZETI ~NFOKOXtMVNIKÁCIÓS
SZOWÁLTATÓ ZRT.

4. számú melléklet

S’’S~GZO’

Oj’

i

Készült
Hely:

Dátum:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokominunikációs
Vállalkozó Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése;
Szerződés

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő
(1)
neve, Képviselő (2) neve,
beosztása:
beosztása:
(a TIB aláírója)
(a TIB jóváhagyója)

I

tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya;
Teljesítés szerződés szerinti

ütemeidáturna:

Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott

Devizanem;

Érték:

(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

NEMZETI INFQNOMMLNIKÁCK5S
SZOLGÁLTATO ZRT.

5. Számú melléklet

_______________

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok;
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 4Sales
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően);
Systems Uzleti Renclszerfejlesztő és Tanácsadó KR 4Sales Systems Kü.
Cé~jegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb. .szám
(megfelelő aláhúzandó): 17-09-004173
.

Adószám; 12631186-2-17
luniós adószám; HU12631186
Kapcsolattartó adatai
Név; Kardos Sándor
Beosztás: Üzletfejlesztési Igazgató
Telefonszám: ±36 70 676 9500
E-mail cím: kardos.sandor@4sales.liu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszáin): 7100 Szekszárd, Keselyűsi Út 22.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Vevő partner esetében a következőket is M kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Cégnév:4Sales Systems Kft.
Számlázási cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám): 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Számlavezető bank
Neve: Raiffeisen Bank Rt. Szekszárdi Fiók
Bankszámla száma: 12071001-00353847-00100001

Bankszámla devizaneme: FIUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó tön’ények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partne; re, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~ (N]:
elszámolás [áfa tv. XV.
XVII. fejezet, 169.~.(p,qj]:
Fordított adózás [áfa tv. 169. ~ (n)]:
Alanyi mentesség [áfa tv.
Tevékenység alapján mentes
Milyen tevékenység alapján;
XIII. fejezet]:
[áfa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:

IUVA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

P11

EVA [2002. évi XLIII.
törvény];

Q

6.sz. melléklet
Keretmegállapodás teljesülési igazolás
I. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, megvalósításához ős bevezetéshez kapcsolódó
szakértői szolgáltatások ellátása - KMOIITSZI6
KM keretösszege
13000000000

IIFt)
Eljárás teljesülése (Vísszaigazolt megrendelések) (nettó
378569500

Eljárás teljesülése
2,91

(%)

7. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
(minta)
Szerződés tárgya: „Egységes Infrastruktúra elektronikus levelező rendszerének frissítése a
‘Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)’ című, KÖFOP
1.O.O-VEKOP-15-2016-00020 azonosítószáinú projekt keretében”
Szerződés nyilvántartási szárnw
1)

A szolgáltatás/szolgáltatáselem megnevezése, melyre a nyilatkozat vonatkozik:

a) A szolgáltatási/vállalkozói díjból Vállalkozó(ka)t megillető díj összege:
Név

Székhely

Szolgáltatás/
szolgáltatáselem
megnevezése3

Vállalkozót megillető díj összege
szolgáltatáselemenként

VáHalkozó
számlaszáma

b) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozó bevonásra került-e4: igen /nem.
c) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítésébe bevonásra került alváHalkozók adatai5:
Név

Székhely

Szolgáltatás/
Szolgáltatáselem
megnevezése

Alvállalkozót
megillető díj
összege

Az alvállalkozó
részére a szállítói
előlegből
kitizetett összeg

Alvállalkozó
számlaszáma

VállaHcozó(k~ és alvállalkozó(k) tudomásul veszik, hogy a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés d) pontja alapján
Megrendelő/Közreműködő szervezet a nyilatkozatnak megfelelő vállalkozói és alvállalkozó teljesítés
ellenértékét a számla kézhezvételét követően közvetlenül utalja át minden egyes vállalkozónak és
alvállalkozónak.
Engedményezés alapján közvetlenül az alvállalkozónak kifizetendő a e) ponthoz tartozó táblázatban
szereplő összeg.
201

Vállalkozó6

Alvállalkozó

Amennyiben a leljesítési időszakban több olyan szolgáltaiáselemre történt teljesítés, amelyekhez kütön díj tartozik,
valamennyi szolgáltatáselemre kü!ön nyilatkozatot kell tenni.
1 A megfelelő szövegrész aláhúzandó.
Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatás/szolgáttatáselem teljesítéséhez alvátlalkozó ketült bevonásra
azonbanjelen nyilatkozat hiányában a számla nem egyenlíthető ki közvellen alvállalkozói kiflzetésként.
6 Vállalkozó köteles gondoskodni anól, hogy alvállalkozót teljes körűen tájékoztassa a szerződés 4. pontjának tartalmáról, a
szánilázás. számlakiállítás. kifizetés körülményeiről, határnapjairól.

