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Vállalkozási szerződés
mely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Adószám: 10585560-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Szabó Zoltán Attila, vezérigazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
valamint a
MULTIMEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1037 Budapest, Erdőalja út 147.
Adószám: 10538018-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-260034
Bankszámlaszám: 10918001-00000427-59900080
Képviseli: Kovács Gábor, ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
Megrendelő és Vállalkozó (továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekicel:
Preambulum
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 112. *(l) bekezdés b) pontja alapján lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított
le „Kormányablakok által használt központi és helyi Ugyfélhívó-ügyfélirányító rendszer
üzemeltetése és kapcsolódó szolgáltatások, valamint egyedi fejlesztési feladatok elvégzése”
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) tárgyban. A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó, mint
Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot, így Megrendelő Vállalkozót nevezte
meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintette] felek a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét (mellékletét) képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési
dokumenmmok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen Szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) tárgyát, annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat is.
A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. Amennyiben
valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a Felek közötti vitás kér
désre a Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelkezéseket, illetve amennyiben a szerző
dés és mellékletei között ellentmondás van sorrendben elsősorban:
a Szerződésben
a Műszaki leírásban (Közbeszerzési műszaki leírás)
. Vállalkozó ajánlatában
. a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
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az ajánlati felhívásban és a
a közbeszerzési Dokumentáció további részeiben foglaltak az írányadóak.

Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat
vesztik.
Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a
felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű
Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

1.

A szerződés tárgya

1.1.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja Kormányablakok által használt központi és
helyi Ugyfélhívó-ügyfélirányító rendszer (Q-Fusion CFM rendszer, a továbbiakban: Rendszer)
üzemeltetését és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzését a jelen szerződésben és annak
meHékleteiben részletesen meghatározottak szerint.

1.2.

Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja továbbá opcionálisan az 1.
számú melléklet 3. pontjában meghatározottak szerinti egyedi fejlesztési, tesztelési, tanácsadási
feladatok elvégzését maximum 150 embernapV év mennyiségben (opciós rész).

1.3.

A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és a
vonatkozó követelményeket a jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.

1.4.

Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen.

2.

A szerződés időtartama, a teljesítés batáridejeVállalkozó a jelen szerződés I. pontjában
meghatározott feladatok elvégzését jelen szerződés hatálybalépését követő 12 hónap határozott
időre vállalja.

2.2.

Felekjelen szerződést határozott időre kötik.
a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő már rendelkezik a
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. * (1) bekezdésének a) vagy b)
pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. * (3) bekezdése szerinti
eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép
hatályba.
b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő még nem rendelkezik
a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba
lépés feltétele a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a
továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzése. Megrendelő, a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus levélben értesíteni
Vállalkozót. A szerződés ebben az esetben az erről szóló értesítést követő 5. munkanapon belül
lép hatályba.
c) 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 5. munkanapon.

I I embernap - a fejlesztési feladatok ellátásának egysége: I szakember 1 munkanapi munkavégzése. I munkanap alatt S órás mun
kavéezés érlendő.
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A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Megrendelő a szerződés aláírásakor tájékoztatja
Vállalkozót.
2.3.

Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletének II. 3.pontjában meghatározott opciós
egyedi fejlesztési, tesztelési, tanácsadási feladatok elvégzésére rendelkezésre álló szakértői
embernapokat (szerződés ] .2. pontja) a szerződés hatályba lépését követően jogosult lehívni és
azt a szerződés hatálya alatt felhasználni. Az opciós egyedi megrendelés keretében elvégzendő
feladatok részletes meghatározása (összhangban az 1. számú melléklet II. 3. pontjában
foglaltakkal) és azok telj esítési határideje az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra.

2.4.

Megrendelő fenntartja ajogot, hogy az opciót nem vagy nem teljes mértékben hívja le. Vállalkozó
jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen
jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő az opciót nem vagy nem
teljes egészében hívja le a szerződés lejártáig. Vállalkozó kijelenti és elfogadja, hogy az opció
rendelkezésre tartásáért Megrendelő külön díjat nem fizet Vállalkozónak.

2.5.

Megrendelő a szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja Vállalkozót a szerződés teljesítése
során alkalmazandó hiba-, valamint igénykezelési folyamatról.

2.6.

Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike
teljesíti.

3.

A teljesítés helye

3.1.

Vállakozónak a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatokat 1 központi telephelyen
(1094 Budapest, Balázs Béla u. 35), valamint budapesti és megyei kormányablakoktelephelyein,
összesen 281 db végponti helyszínen kell teljesítenie. A végponti helyszínek száma a szerződés
időtartama alatt 10 %-al változhat, azonban az ilyen mértékű végponti helyszín szám változás
nem eredményezheti a szerződés értékének a változását, illetve nem igényel szerződésmódosítást.

3.2.

A teljesítési helyek részletes felsorolását az 6. számú melléklet tartalmazza. A teljesítési helyek
módosítása nem igényel szerződésmódosítást.

4.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

4.1.

Vállalkozó feladatait a jelen szerződésben és az 1. számú mellékletben meghatározottaknak
megfelelően a szakmaiság követelményét szem előtt tartva köteles teljesíteni. Vállalkozó felelős
az
általa
nyújtott
tevékenység
minőségi
megfelelőségéért,
szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért.

4.2.

Vállalkozó köteles a tevékenységét szakcégtől elvárható legnagyobb gondossággal végezni.

4.3.

A Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik, így a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes. Vállalkozó jelen
szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés teljes időtartama alatt
köteles biztosítani. Vállalkozó képviseletében eljáró szakemberek a szerződéssel összefUggő
feladataikat a legjobb szakmai tudásukkal látják el.

4.4.

Vállalkozó csak olyan személyeket foglalkoztathat ajelen szerződésben foglalt feladatai ellátása
érdekében, akik büntetlen előéletűek és titoktartási nyilatkozatot tettek. Megrendelő fenntartja a
jogot arra, hogy a foglalkozatott személyekkel szemben egyéb biztonsági feltételeket határozzon
meg a Megrendelő mindenkor hatályos adatbiztonsági előírásainak megfelelően. Az ehhez
szükséges adatokat a Megrendelő kezelheti, azokat a Vállalkozónak a Megrendelő rendelkezésére
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kell bocsátania. A biztonsági feltételek meglétének hiányában az érintett személy a feladatok
ellátásában nem vehet részt. Megrendelő fenntartja azt a jogot is, hogy egyes személyeknek a
feladatok ellátásában való részvételét visszautasítsa.
4.5.

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 a névsorban bekövetkező esetleges változásról haladéktalanul értesíti
Megrendelőt. A kérelemhez Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia, melyben felelősséget
vállal a névsorban szereplő beléptetendő személyekért. Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozó
jelen szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő
belépést és az ott történő munkavégzést a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. A
beléptetés esetleges megtagadásáért Megrendelőt sem anyagi, sem jogi következmény nem
terheli.

4.6.

Vállalkozó feladata az egyes helyszíneken történő teljesítés során a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi és közegészségügyi előírások betartása. Vállalkozó a teljesítés során a
biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet betartja, illetve munkavállalóival betartatja a
munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerint. Köteles továbbá minden szükséges
intézkedést megtenni a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek és egyéb nem
rendeltetésszerű működés vagy állapot elkerülése, elhárítása vagy helyreállítása érdekében.

4.7.

Megrendelő előzetes egyeztetést követően biztosítja Vállalkozó szakemberei számára a
munkaidőn túli, valamint a hétvégén történő munkavégzést.

4.8.

Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül
is ismernie kell. Az értesítés megküldése nem zárja ki a szerződésszegés esetére meghatározott
feltételek alkalmazását. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

4.9.

Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Egyéb esetben felelős azokért a károkért is, amelyek e személy
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.10. A Vállalkozó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely ajelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
4.11. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely szerint az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik.
4.12. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei
lettek volna.
4.13. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, bogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az
adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan,
illetve a Megrendelő írásbeli utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó
dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.
4.14. Megrendelő az opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel jogosult lehívni. Az egyedi
megrendelésre jelen Szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az egyedi
megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
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a feladat meghatározása és annak átvételére vonatkozó feltételek (a Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállításának a feltételei) meghatározása, igénybe venni kívánt embernapok
mennyisége
a teljesítés határideje,
pénzügyi ellenjegyzés

4.15. Megrendelő kizárólag olyan egyedi megrendelést jogosult küldeni Vállalkozó részére, amely
megrendelőlap pénzügyileg ellenjegyzésre került. Pénzügyi ellenjegyzés a forrás rendelkezésére
állását igazolja. A pénzügyi ellenjegyzés nélkül küldött megrendelés semmis. Az ily módon
küldött megrendelés nem keletkeztet a Felek között j ogviszonyt, Vállalkozó azt nem igazolhatja
vissza és nem kezdheti meg az egyedi megrendelés teljesítését. Vállalkozó jelen szerződés
aláírásával igazolja, hogy a jelent pontban foglaltakat megismerte és azokat megértette.
4.16. Megrendelő részéről a 4.15. pont szerinti ellenjegyzésre Megrendelő Gazdasági vezérigazgatóhelyettes jogosult. Megrendelő részéről egyedi megrendelést kiküldeni a jelen szerződésben
nevesített kapcsolattartó jogosult’
4.17. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött „Nyilatkozat Partner
adatairól” című dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
4.18. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 5. számú mellékletként került csatolásra.
4.19. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt 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. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel.
4.20.

Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások
4.20.1. Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez az 5. számú melléklet 1. és 4. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg az 5. számú melléklet 2-3. pontjában
megnevezett alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek,
személyek, valamint a közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó kőrülménynek minősülő
szervezetek, személyek) köteles igénybe venni a Szerződés teljesítéséhez.
4.20.2. A Szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett személyek, szervezetek
helyett akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történtjogutódlás
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 a Vállalkozó
a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
4.20.3. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni a Szerződés 5. számú mellékletének 3.
pontjában meghatározott szervezet vagy szakember. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény különös tekintettel a Kbt. 76. ~ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi állomány
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának
tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával
-

-
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és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra2.
4.20.4. A 4.20.2-4.20.3. pontok szerinti Új szervezet vagy szakember bevonására irányuló,
hozzájárulásra vonatkozó igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell
bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a Szerződés 4.20.24.20.3. pontja szerinti elvárások teljesülését.
4.20.5. Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú
mellékletében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevoimi ajelen, 4.20. pont
előírásainak betartása mellett. További a 4.20.2-4.20.3 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésben
való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és 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.
—

4.20.6. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a
szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének
az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor a szervezet vagy szakember
közreműködése a szerződés teljesítésében a Szerződés 4.20.2. és 4.20.3 pontja, a Kbt. 138. ~
(2) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint
kötelező, szerződés teljesítésében való
közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles
benyújtani a 4.20.4 pont szerinti dokumentumokat.
—

—

4.20.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban, szakemberekben bekövetkező, jelen (4.20.) pontban szabályozott változások
nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.20.8. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alváflalkozóért, egyéb
közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozónak alvállalkozó és/vagy
harmadik személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
4.20.9. 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.
—

—

5.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.

Megrendelő jogosult Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani. Az utasítás nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Megrendelő
köteles a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedéseket saját hatás- és felelősségi körében
kiadni és végrehajtani.

5.2.

Megrendelő a szerződés időtartama alatt kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó
tevékenységének ellátásához biztosítja az érintett és szükséges rendszerek hozzáférhetőségét.

2

Ez a pont nem válik a szerződés részévé. mert a „szakember” Hem volt értékelési szempont.
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5.3.

Megrendelő a Vállalkozó kijelölt munkatársai számára folyamatosan biztosítja a Megrendelő által
kijelölt helyszínekre történő bejutást a Vállalkozó által előzetesen jelzett időpontban.

5.4.

Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. Megrendelő jogosult az
elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.

5.5.

Megrendelő köteles a feladatok teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló információt,
dokumentációt vagy egyéb anyagot a Vállalkozónak átadni.

5.6.

Megrendelő konzultációs lehetőséget biztosít igény esetén a Vállalkozó számára a Megrendelő
munkatársaival.

5.7.

Megrendelő a szerződés teljesítése során a Vállalkozó által betartandó megrendelői
szabályzatokat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

5.8.

Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a meghatározott szolgáltatások és
kapcsolódó dokumentumok átvételére, a teljesítésigazolás kiállítására, valamint a vállalkozói díj
Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.

6.

A teljesítés feltételei

6.1.

Felek kijelentik, hogy a teljesítés szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.2.

Vállalkozó a szerződés időtartama alatt munkanapokon 10 óra időtartamban, munkaidőben 8-18
óra között Megrendelő rendelkezésére áll a következő telefonos és e-mailes elérhetőséggel:
tel: ±361 481 40041±361 203 0507
e-mail: info@multimex.hu I support’~multimex.hu
-

6.3.

Hibabejelentés és igénykezelés esetén Vállalkozó az alábbi táblázatban meghatározottak szerint,
a hibakategóriáknak, valamint igénykezelésnek (kritikus, súlyos, normál) megfelelő elvárt időn
belül a bejelentett hibák elhárítását, valamint igénykezelést megkezdi és a hibakategóriának
megfelelő elvárt időn belül a hibát köteles elhárítani, valamint az igénykezelést elvégezni. A
hibaelhárítás, valamint igénykezelés megkezdésére és befejezésére vonatkozó határidők a
rendelkezésre állási időn belül számítódnak, azaz nem számít bele a hibaelhárítás, valamint
igénykezelés megkezdésére és befejezésére irányadó időtartamba a rendelkezésre állási időn kívül
cső időtartam.
Hibaelhárítási és igénykezelési idők:
Hibaelhárítás,
Tevékenység

Elvégzendő feladat

valamint

Prioritás

igénykezelés megkezdése
és befejezése (minimum kö
vetelmény)3

1. Kritikus:

6 órán belül

Vállalkozó megkezdi a hiba
Hibaelhárítás és
elhárítást és igénykezelést a
igénykezelés
bejelentés időpontjától ~ 2. Súlyos:
megkezdése
mítva
3. Normál

9 órán belül
40 órán belül

/111
A

nyertes ajánlatban megadott időtartamok
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1. Kritikus:
Vállalkozó befejezi a hiba
Hibaelhárítás és
elhárítást és igénykezelést.
2. Súlyos:
igénykezelés
(A befejezés a bejelentés
befejezése
időpontjától számítódik.)

_________________

3. Normál

9 árán belül
________________________

16 órán belül

50 árán belül

6.4. A hiba és igény bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát vagy igényt bejelentő személy neve, beosztása, elérhetőségei (telefon, e-mail Cím)
meghibásodott rendszer azonosító adatai,
amiak a helyszímiek megadása, ahol a meghibásodott rendszer található és az mely eszközön
működik,
észlelt hibajelenség leírása, illetve igény pontos megadása.
-

-

6.5.

Vállalkozó a rendszer működését tekintve jelentkező bejelentések kezelését (p1., rendszer
működési problémák, konfigurációs beállítás változások kezelése stb.) a műszaki leírásba foglalt
rendelkezések szerint, az SLA alapján teljesíti.

6.6.

Megrendelő ajelen szerződés szerinti feladatok ellátásához távoli hozzáférést biztosít Vállalkozó
részére Rendszer üzemeltetési környezetéhez.

6.7.

Megrendelőnek lehetősége van az I. számú melléklet 3. pontjában meghatározott egyedi
fejlesztési feladatok megrendelésére. Az egyedi megrendelésre vonatkozó részletes feltételek az
adott egyedi megrendelésben kerülnek meghatározásra.

7.

Teljesítésigazolás

7.1.

Megrendelő az átalánydíjas szolgáltatás teljesítését, akkor tekinti szerződésszerűnek, ha
Vállalkozó valamennyi 1. számú melléklet III. 1-2 pontja szerinti feladatát az ott meghatározott
követelményeknek megfelelően a jelen szerződés 6. pontjában meghatározott határidőkben
teljesíti, melyről a Vállalkozó a Megrendelő részére havonta üzemeltetési beszámolót készít és
küld. A beszámoló tartalma: vezetői összefoglaló; hiba és igénybejelentések kezeléséről jelentés;
a Kormányablak telephelyenkénti Ügyfélhívó rendszerek listája;
Az átalánydijas szolgáltatás tekintetében Megrendelő a havi üzemeltetési beszámoló alapján, a
teljesítésről szóló értesítést követő 15 napon belül, a Kbt. 135. * (I) bekezdése szerint Teljesítést
Igazoló Bizonylat (2. sz. melléklet) kibocsátásával nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, vagy az
okok megadásával nyilatkozok az elfogadás megtagadásáról.

7.2. Egyedi fejlesztés során az egyedi megrendelésben meghatározott átadás-átvételi feltételek
teljesülése esetén (egyedi megrendeléskor a teljesítést igazoló bizonylat kiállításának feltétele a
vonatkozó egyedi megrendelésben kerül meghatározásra) Megrendelő arrajogosult képviselője a
Kbt. 135. ~ (I) bekezdése szerint, a teljesitésről szóló értesítést követő 15 napon belül Teljesítést
Igazoló Bizonylat (2. sz. melléklet) kibocsátásával nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról, vagy az
okok megadásával nyilatkozik az elfogadás megtagadásáról.
8.

A fizetendő ellenérték:

8.1.

A Vállalkozási díj maximum összege összesen: 28.740.000,- Ft ± ÁFA, azaz Huszonnyolcmillió
hétszáznegyvenezer forint ± AFA.
ebből az

8~
—

átalánydíj összege: 1.195.000,-Ft/hó+ ÁFA,
azaz Egymillió-egyszázkilencvenötezer forint/hó ± AFA
az opciós rész díja: 96.000,- Ft/embernap ± ÁFA,
azaz Kilenevenhatezer forint/embernap + AFA

-

-

8.2. Felek rögzítik, hogy az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadók.
8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az 8.1 pontjában meghatározott díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás
ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
más jogcímen további eüenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti.
9.

Fizetési feltételek

9.1.

Vállalkozó a Vállalkozási díjra:
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján, ajelen
szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított, cégszerűen aláírt számla,
a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (a továbbiakban: TIB)
a jelen szerződésben meghatározott egyéb számla mellékletek, maradéktalan, Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, PE: 133) való beküldését követőenjogosult(ak).
-

-

9.2. Vállalkozó az átalánydíjas tevékenységről havonta I db számla benyújtására jogosult, a szerződés
7.1. pontja alapján kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján. Vállalkozó opciós
megrendetésenként egy számla benyújtására jogosult a szerződés 7.2. pontja alapján kiállított
Teljesítés Igazoló Bizonylat alapján.
9.3. Átalánydíjas tevékenységről tört hónap esetén a fizetendő díj a tárgyhavi díj naptári napokra
számolt arányosított része.
9.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszáinot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfatv.) 58.~ és 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök, valamint nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, a tevékenység leírását és annak TEÁORISZJ/VTSZ számát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, bank nevét valamint az adószámot),,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

9.5. A vállalkozói díjat Megrendelő közvetlenül Vállalkozónak fizeti meg a Kbt. 135. ~ (1) és (6)
bekezdése alapján, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(3) bekezdései alapján.
9.6. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
9.7. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés
j ogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a számlát nem a 8.1. pontban meghatározott
címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható
be.
—

—
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9.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, üimepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
9.9. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszáinában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot csatolni.
9.10. 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.
9.11. Megrendelő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.
9.12. Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség
Vállalkozót terheli.
9.13. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
9.14. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben 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)).

10.

Jótállás, felhasználói jogok, szavatosság

10.1. A Vállalkozó a szerződés keretében elvégzett feladatokkal kapcsolatban azok átvételétől
számított 12 hónap időtartamra vállal jótállási kötelezettséget, kivéve, ha jogszabály kötelezően
hosszabb jótállási időt ír elő. Egyebekben a Vállalkozó jótállási felelősségére, a szavatossági
igények érvényesítésére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
10.2. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá
az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy
azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy
teljesítette.
10.3. Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel
kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön.
10.4. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő
a 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 niű felett, azzal, hogy
Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok
érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen
Szerződés teljesítése során átadott anyagok a Megrendelő szabadon felhasználhatja,
többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében
átruházhatja.
10.5. Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére— a szerződés szerinti
tartalommal és terjedelemben —jogosult és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy
harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi
tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely
Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná
(jogszavatossági vállalás). 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
-
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jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát
is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
—

10.6. Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését
követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén
a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
-

-

10.7. Vállalkozó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
10.8. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felróható jogsértésből következően szabadalom,
szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden
szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára
vállalja. Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt
Vállalkozó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt éri.
10.9. Megrendelő az ellenértékének megfízetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre
( kivéve egyedi fejlesztés keretében létrejött szoftverek, azonban ideértve a termékek
működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket) nem kizárólagos szerződésszerű használat
esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozóan a licenc szerződésben meghatározott
számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott
időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra.
Megrendelő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra.
—

—

10.10. Megrendelő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben,
valamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy
amennyibenjelen szerződés a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz,
jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Megrendelő ajelen szerződés keretében szállított
szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni.
Megrendelő a szoftverről biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve azt
nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle
lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver
használata egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem Icülöníthetőek cl, külön nem
használhatóak.
—

—

10.11. Megrendelő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten
Megrendelő számára készített egyedi fejlesztések, valamint ennek keretében létrejött szoftverek
és dokumentációk vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat
különösen, de nem kizárólagosan minden további díjlizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja
és többszörözheti. Megrendelő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult a dokumentációkat
módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni. Vállalkozó köteles az általa
létrehozott szoftverek forráskódját és a kapcsolódó dokumentációit átadni Megrendelő részére.
Az átadásra kerülő forráskód tulajdona Megrendelőt illeti.
—

—

11.

Kötbér

11.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős igy többek között, ha nem tartja be az 1. sz.
mellékletben meghatározott SLA-kat, késedelmi kötbér fizetésére köteles.
—

—
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11.2. Az átalánydíjas szolgáltatások kapcsán a hibaelhárítás, valamint igénykezelés befejezésére
meghatározott időtartam késedelme esetén a késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói havidíj
összege. A késedelmi kötbér mértéke Normál prioritás esetén a rendelkezésre állásra
(munkanapokon 8:00-18:00 óra között) figyelemmel 10 municaóránként2%. A Kritikus és Súlyos
prioritás esetén egyaránt a rendelkezésre állásra (munkanapokon 8:00-18:00 óra között)
figyelemmel 10 munkaóránként 3%. Ugyanazon késedelem tekintetében alkalmazandó
kötbérmaximuni: a nettó vállalkozói havidíj összegének 30%-a. A késedelmi kötbér a késedelem
megszűnésekor vagy a póthatáridő lejártával válik esedékessé.
11.3. A fejlesztési feladat tekintetében meghatározott határidő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó
a határidő lejártát követő naptól a késedelemmel érintett napokra késedelmi kötbért köteles fizetni
Megrendelő részére, amelynek mértéke naptári naponként az adott Fejlesztési feladatra eső nettó
vállalkozói díj 2 %-a. Ugyanazon késedelem tekintetében alkalmazandó kötbérmaximum: az
adott fejlesztési feladatra eső nettó vállalkozói díj 30%-a. A késedelmi kötbér a késedelem
megszűnésekor vagy a póthatáridő lejártával válik esedékessé.
11.4. Ha Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy Megrendelő a szerződést azonnali
hatályú felmondással vagy elállással megszünteti, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke a meghiúsult időszakra eső havi átalánydíjak alapján kalkulált nettó
Vállalkozói díj 30%-a. Meghiúsult időszak alatt a Felek a következő időintervallumot értik: jelen
szerződés vállalkozói nem teljesítés miatti megszűnésének napjától kezdődő és ajelen szerződés
hatályba lépésétől számított 12 hónapos határozott időtartam utolsó napjáig terjedő időszak. A
meghiúsulási kötbér alapja az az összeg, melyet Megrendelő a meghiúsult időszakra a nettó
havidíj alapján fizetett volna Vállalkozónak a szerződés teljesítése esetén. Tört hónap esetében a
nettó havidíj időarányos részével kell kalkulálni. A meghiúsulási kötbér a Megrendelő
kötbérigényre irányuló bejelentésétől számított 10 napon belül válik esedékessé.
11.5. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hiba kijavításáig köteles hibás teljesítési kötbért fizetni a hiba
bejelentésének napjától Megrendelő részére. A kötbér mértéke fejlesztési feladat esetében: az
adott fejlesztési feladatra eső nettó vállalkozói díj 2 %-a. A kötbér mértéke átalánydíjas
szolgáltatások esetében: a nettó vállalkozói havidíj 2 %-a. A hibás teljesítési kötbér a hiba
megszűntetésekor vagy a hibajavításra meghatározott póthatáridő leteltekor válik esedékessé. A
hibás teljesítési kötbér mellett Megrendelő szavatossági igényt nem érvényesíthet.
11.6. Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén Megrendelő a kijavításra írásban póthatáridőt tűz.
Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen, a Megrendelő a teljesítést
meghiúsultnak tekintheti, és a nem teljesítésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően
alkalmazhatja. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Vállalkozót a késedelenire, illetve a hibás
teljesítésre vonatkozó szankciók alól, azok az eredeti határidőknek megfelelően alkalmazandók.
Amennyiben a pótbatáridő tűzése a feladat jellegéből adódóan nem alkalmazható, Megrendelő az
adott feladatot meghiúsultnak tekintheti, és a nemteljesítésre vonatkozó szankciókat
alkalmazhatja.
11.7. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
11.8. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Megrendelő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglaltak
alapján jogosult beszámítani.
11.9. A kötbér igények érvényesítése nem zárja ki, a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét, így különösen kártérítési, jótállási igényekről történő lemondást. A
Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti az Vállalkozóval szemben. Megrendelő
ezen igényét írásban köteles közölni az Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és
összegét.
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11.10. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosithatják.
12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a)
b)
c)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
Vállalkozó valamely az a)-b) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

12.4. Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

12.5. Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon-, ha
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel, vagy
-

a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi 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. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
-.

12.6. Megrendelő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésének megfelelően köteles a szerződést felmondani, vagy
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért Id kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta cl.
12.8. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
12.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kel! értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
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12.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
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13.

Titoktartás

13.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Jelen szerződés lényeges
tartalmáról.
13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, bogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy Jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Megrendelőnek.
13.5 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
—

-

14 Felek közötti kapcsolattartás
14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:
aa) Altalános kapcsolattartó
Név: Pető Balázs
Beosztás: Közigazgatási informatikai üzemeltetési igazgató
Telefonszám:06-1 -455-6774
Mobil: ±36-70-334-1178
E-mail cím: peto.balazs@nisz.hu
ab) Szakmai kapcsolattartó:
Név: Virtyóné Barta Eva
Beosztás: szolgáltatáskoordinátor
Telefonszám: 06-1-455-6745;
Mobil: ±36-20-355-9788
E-mail cím: virtyone.barta.eva~nisz.hu
b) Vállalkozó részéről jognyilatkozat tételére jogosult és szakmai kapcsolattartó:
Név: Kovács Gábor
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefonszám: +3630-235-6700
E—mail cím: kovacswümultimexhu
14.1

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek:
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Bárány Ernő
Beosztás: Közigazgatási ás munkaerőpiaci Informatikai ágazati igazgató
Telefonszám: 06-1-455-6732
Mobil: +36-30-971-5846
E-mail Cím: barany.erno®nisz.hu
Pető Balázs
Beosztás: Közigazgatási informatikai üzemeltetési igazgató
Telefonszám: 06-1-455-6774
Mobil: ±36-70-334-1178
E-mail cím: peto.balazs@’~nisz.hu
14.2 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
14.1-14.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló 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.
14.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
-

-

-

-

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

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

—

14.5 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.

15 Vis Major
15.1 Az Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2 Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek az Vállalkozónak nem felróbató módon, érdekkörén kívül, Vállalkozó részéről
elháríthatatlanul következnek be és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell álhiia az
Vállalkozó tevékenységével, mely összefüggést Vállalkozónak Írásban igazoinia szükséges.

15

15.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.
15.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll
a szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.
16

Egyéb rendelkezések

16.1 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték vohia meg.
16.3 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.
16.4 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összeRiggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5 Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.
16.6 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.
16.7 A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl.
16.8 A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Allami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat
és az azok alapján kötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, részükre a
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Felek tudomásul veszik, bogy a jelen szerződés-a Kbt, szerinti esetleges korlátozásokkal
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.
16.9 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett 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
..

-
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rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből ál], 5 eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:

Műszaki leírás (Közbeszerzési műszaki leírás)
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat Partner adatairól
Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
A Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazás4
Teljesítési helyek

Budapest, 2018. „.Q~.t&S.:..”,

N~SZ Newzeű fokevamUfliitéCit~ s~te1w1ltt
Zhrtk~ eaa Müküdő ~
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A—
3.

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommnnikációs
Szolgáltató Zrt.
Megrendelő

Kovács Gábor
ügyvezető igazgató
MULTIMEX Kft.
Váflalkozó

At

Nem része a szerzödésnek, mert a Vállalkozó nem külföldi adóilletőségű.

V
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1.

számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Kormányablakok által használt központi és helyi Ügyfélhívó-ügyféHrányító rendszer
üzemeltetése és kapcsolódó szolgáltatások, valamint egyedi fejlesztési feladatok elvégzé
séhez
I.

BEVEZETÉS

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban:
KEKKH) az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával összernggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kora rendelet) 8. ~ (1)
bekezdése 2016. december 31-i hatállyal, jogutódlással megszüntette. A Kora rendelet 7. ~ (2)
bekezdése alapján a munkavégzést szolgáló, a központosított informatikai és elektronikus hír
közlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő
ellátási szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai-teleko1E~unikációs eszközökhöz
kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek a KEKKH-tól a NISZ Zrt-re szálltak át 2017.
január 1-jén.
A Korm. rendelet előírásaira tekintettel a KEKKH-tól Megrendelőhöz került a Kormányabla
kok által használt központi és helyi Ügyfélhívó-ügyfélirányító (Q-FUSION Integrált CFM)
rendszer, üzemeltetési és támogatási, valamint a rendszer továbbfejlesztési feladatainak ellá
tása.
A Kormányablakokban jelenleg is működő Ügyfélhívó (Q-FUSION Integrált CFM) rendszer
„A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe Járás II” név
alatt az EKOP 2.1.23 kódszámon 2015-ben lezárult projekt részeként, annak eredménytermé
keként került beszerzésre és telepítésre. A projekt fenntartási határideje 2020. november 30.,
melynek alapján a Q-FUSION Ügyfélhívó rendszer működtetését, üzemeltetését-támogatását,
valamint kapcsolódó szolgáltatásként annak továbbfejlesztését a továbbiakban is biztosítani
szükséges.
-

2014-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (továbbiakban: KIM) által az EKOP
2.1.23 projekt keretében került beszerzésre a Kormányablakok részére a Q-FUSION Integrált
CFM Ügyfélhívó rendszer a MULTIMEX Kit. és KIM között aláírt IX-BSZ/742/33/2013. és
IX-BSZ/743/39/20 13. számú szerződések alapján.
—

—

A Kormányablakokban működő Q-FUSION Integrált CFM rendszer egy komplex ügylélhívó
és ügyfélirányító rendszer, mely helyi/lokális és központi szoftver és hardver elemekből áll. A
helyi szinten telepített Un. TOTEM hardver (MXTP-01 és 02) és szoftver olyan speciális ösz
szetevőket tartalmaz, amelyek a Q-FUSION ügyfélhívó rendszer fhnkcionalitását biztosítják.
Ezen elemek összességének megbízható, hibamentes működése garantálja a rendszer zökkenő
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mentes feladatellátását. A Q-FUSION Integrált CFM Ügyfélhívó rendszer felett, a MULTI
MEX KR kizárólagos tulajdonjoggal rendelkezik, (lásd: csatolt kizárólagossági nyilatkozat),
melynek alapján a rendszerek üzemeltetését és ahhoz kapcsolódó egyedi fejlesztését is a MUL
TIMEX Kit láthatja el.
A központi Ügyfélliívó (Q-FUSION Integrált CFM) rendszer, mint szoftver, moduláris felépí
tésű, egyedi funkciókat ellátó alkalmazásokból épül fel.
A magyarországi Kormányablak-hálózatban a Q-FUSION Integrált CFM rendszer működik
egy központi szerverről vezérelve a Kormányablak helyszíneken. A központi Q-FUSION rend
szer/szerver hálózati kapcsolatban van, az ügyfélszolgálati irodákban az un. TOTEM-eken te
lepített helyi szinten működő ügyfélhívó alkalmazással, amellyel az ügyfelek a helyi szintű
ügyintézéshez sorszámot tudnak kérni. Adott munkahelyen az ügyintézők, a sorszámmal ren
delkező ügyfeleket a munkahelyhez telepített tablet eszközön működő a TOTEM-en futó web
alkalmazáshoz kapcsolódó un. hívó terminál felület segítségével tudják fogadni. A központi
rendszer alatt p1., a statisztikai modul összesíti a helyi ügyfélhívási statisztikákat, amelynek a
lekérdezésére is lehetőség van. Az ügyfelek nemcsak helyi szinten tudnak az adott ügyfélszol
gálati irodában ügyintézéshez bejelentkezni, hanem a Központi Időpontfoglaló rendszeren ke
resztül is adott ügytípus esetében időpontot tudnak kérni. Erre azért van lehetőség, mert a köz
ponti Ügyfélhívó rendszer és a Központi Időpontfoglaló rendszer között kapcsolat és adatátadás
során biztosított, hogy az ügyfelek adott ügyfélszolgálati irodába adott ügytípus elintézésére a
megjelölt időpontban ügyet tudjanak intézni.
-

-

Jelen Műszaki leírás a Q-FUSION Integrált CFM rendszer alábbi alkalmazásainaklmoduljainak
üzemeltetési feladataira vonatkozik.
Ezen alkalmazások:
Q-FUSION 2.0 központi alkalmazás (moduláris felépítés; a teljesség igénye nélkül Pl.
Menedzsment modul; Statisztikai modul;)
.

Q-FUSION 2.0 lokális alkalmazás (KAB helyi TOTEM-eken futó alkalmazás
ügyfélirányítás)
‘

—

helyi

Q-FUSION 2.0 webes hívóterminál (KAB helyi tableteken futó alkalmazás helyi ügy
félhívás)
‘

—

Jelen dokumentum nem vonatkozik az alábbi elemekre:
•

Központi hardver szerver és szerverkörnyezet

.

Q-FUSION Integrált CFM rendszer lokális hardver elemei (p1.: jegykiadó automata, LCD
kijelző, jel-elosztó átalakító eszköz)

.

Működési alapin&astruktúra (p1.: TABLETEK, WIFI eszközök, erős és gyengeáramú háló
zat)
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II.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Q-FUSION ügyfélh ívó szoftverfelépítése
A Q-FUSION lokális és központi alkalmazás
A központi ás a lokális alkalmazás is támogatja a HTTPS alapú konimunikációt. Valamint web
szervíz-en, SQL táblán keresztül képes adatokat küldeni, ás fogadni. A teljes ügyfélhívó rend
szer webes alapú. A rendszer jelenleg magyar, angol, ás szlovák nyelven érhető cl, de támogatja
további nyelvek hozzáadását is. Támogatja az Internet Explorer 7 vagy újabb, Firefox 24 vagy
újabb, Cbrome 32 vagy újabb böngészőket. Minden ügyfélhívóhoz kapcsolódó felület, csal elő
zetes azonosítás után érhető cl, az az azonosítással szerzett jogok szerint. A kommunikációhoz
használt portok szabadon állíthatóak, Így a megrendelő igényére szabbatóak a beállítások.
A Q-FUSON lokális alkalmazás
A jegyautomata beépített számítógépére kerül telepítésre a Q-FUSION lokális alkalmazás,
mely a központról történő esetleges leszakadás esetén is biztosítja a lokális ügyfélszolgálat mű
ködését, biztosítja a megrendelő által elvárt működési fünkciókat. A rendszer folyamatosan
menti az aktuális állapotát, így adatvesztés nélkül, leállítható, újraindítható, másik gépre míg
rálható.
A lokális alkalmazás hinkciói:
.

•
•
.
.
.
.
.
.
.

•
•

az ügylélszolgálati hardver elemek (jegynyomtató, érintő/nyomógomb felület, LCD kijel
zők vezérlése)
ügyfélhívási folyamat vezérlése a Q-FUSION központi alkalmazásból letöltött beállítások
alapján
felhasználói jogosultságok lokális kezelés (p1.: be-, ki jelentkezés, hozzáférés stb.)
kapcsolattartás külső rendszerekkel (p1.: időpontok-, beállítások (felületek, jegyek, ügyfélhívő beállítások) fogadása, adatszolgáltatás külső rendszerek felé)
statisztikai ás on-line adatok továbbítása a központi rendszer felé
egyedi felhasználó által kárt Ihnkciók
párhuzamos kiszolgálás biztosítása (egy ügyfél több ügyintézőnél, pultnál)
reszponzív működés
hanglejátszás, híváskor, jegy nyomtatáskor
minden hibáról, fontos üzenetről log -ot készít
támogatja az ügyintézői erőforrás menedzsmentet, így könnyen létrehozhatóak, módosítha
tóak az egyes ügyfélszolgálatok munkaerő beosztásai.
jogosultság alapú hozzáférés (helyi szabályok, ás/vagy LDAP kapcsolat)

Az alkalmazás füttatásának informatikai feltételei (ajánlott):
.

.
‘

WINDOWS környezet (virtuális gép is lehet) (Linux alapú operációs rendszeren is műkö
dik)
MSSQL 2008 R2 Express vagy újabb
.NET Framework 4
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A Q-FUSlONközponti alkalmazás
A Q-FUSION központi alkalmazás a felhasználó által biztosított központi szerverre (megyei
vagy Országos szinten) kerül telepítésre. A felhasználók megfelelő jogosultság alapján, WEB
böngészőn keresztül érhetik cl a vezérlő szoűvert. Támogatja az ügyintézői erőforrás menedzs
mentet, így könnyen létrehozhatóak, módosíthatóak az egyes ügyfélszolgálatok munkaerő be
osztásai.

r~i
BEJELEt’JTKEZÉS

Minden felhasználó csak a számára engedélyezett tbnkciókat használhatja.
A felhasználói felület, alapból magyar, angol és szlovák nyelven érhető el (igény esetén lehe
tőség van további nyelvekre történő fordításra is).
A Q-FUSJON szoflver több modulból áll:
.
.

.
.
.
.
.

Menedzsment: valós idejű információk nyújtása, on-line beállítások kezdeményezése
Statisztika: az adatbázisban tárolt adatok lekérdezése OLAF vagy OLAF fix statisztikák
ban
Adminisztráció: felhasználók, jogosultságok kezelése
Konfiguráció: rendszerbeállítások kezelése
Multimédiás alkalmazás: LCD felületek tartalomszerkesztésére, kezelésére
Elégedettség mérés (opció): elégedettségmérő felületek beállítása, paraméterezése
Időpontfoglalás alkalmazás (opció): időpontfoglaló rendszer beállítása, paraméterezése
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Menedzsment
Tetszőleges időpontban a rendszer aktuális állapotáról ad on-line képet, illetve lehetőséget nyújt
vezetői beavatkozásra az on-line beállítások segítségével.
A menedzsment felületen jogosultságtól rnggően az alábbi fünkciók állnak rendelkezésre:
On-line adatok
o Várósor: részletes hiformációkkal látja el a felhasználót, a sorszámot tépett ügyf&ekről
(sorszám, választott szolgáltatás, érkezési idő, hívási idő, várakozási idő, kiszolgálási
idő, munkahely, ügyintéző stb.)
o Munkahely: nyomon követhető a munkahelyek aktuális állapota (munkahely száma,
dolgozó ügyintéző neve, szolgáltatás megnevezése, aktuálisan kiszolgált ügyfél adatai,
adott napon kiszolgált ügyfélszám stb.)
o Szolgáltatások: szolgáltatások szerinti bontásban nyújt részletes információt az aktuális
és soron következő ügyfelekről (sorszám, választott szolgáltatás, érkezési idő, hívási
idő, várakozási idő, kiszolgálási idő, munkahely, ügyintéző stb.)
o ügyfélszolgálat térkép: az egyes ügyfélszolgálatokat, és a hozzá kapcsolódó adatokat
térképen jeleníti meg, képes az egyes ügyfélszolgálatok adatait csoportosítani, és egy
összefoglaló adatként megjeleníteni (Dashboard).
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Nyomon követés
o Munkahelyek nyomon követése: egy adott időszakra az adott munkahely által kiszolgált
ügyfelekhez tartozó adatok megjelenítése (sorszám, várakozási idő, kiszolgálási idő
stb.)
o Sorszám nyomon követése: adott napon egy adott sorszámú ügyfélhez tartozó adatok
megjelenítése (munkahely, várakozási idő stb.)
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Információk
o Információk: információt nyújt a rendszerben lévő beállításokról (jegyautomata menük,
szolgáltatások, prioritások, szabályok)
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.

On-line beállít ások (központi rendszerből kiszinkronizált adatok on-line beállítására szolgál
(azonnali beavatkozás esetén az ügyfélszolgálat vezető is tudja változtatni), mely beállítá
sok az adott napon élnek):
o Szolgáltatások: ebben a menüpontban a szolgáltatásokat menedzselhetjük (adott szol
gáltatás aktív vagy passzív, adott szolgáltatáshoz kell-e altevékenységet megadni stb.)
o Ugyintézők: ebben a menüpontban az ügyintézőket menedzselhetjük (beállíthatjuk,
hogy az adott ügyintéző tudjon-e átirányítani, hozzárendelhetünk adott munkahelyhez
fix prioritásokat stb.)
o Munkahelyek: ebben a menüpontban a munkahelyeket menedzselhetjük (beállíthatjuk,
hogy az adott munkahely tudjon-e átirányítani, hozzárendelhetünk adott munkahelyhez
fix prioritásokat stb.)

Statisztika
A Q-FUSION rendszerben egyedi statisztikák állíthatók össze tetszőleges tartalommal és formával.
A rendszer tartalmaz egy OLAP szemléletű lekérdező felületet „OLAP analízis” néven (mely
segítségével szinte bármilyen adat kinyerhető táblázatos formában), és több formázott riportot
„OLAP analízis fix” néven (a megrendelő igényeihez igazítva). Egyedi riportok, egyedi igé
nyek alapján bármikor készíthetőek.
A rendszer által szolgáltatott adatok garantáltan a valóságot tükrözik, a konziszteneia minden
esetben ellenőrizve van. A minőségi adatszolgáltatás valamint OLAF felület rendkívüli üinkci
onalitása és mégis egyszerű és átlátható kezelhetősége miatt akár ki is válthatja a sokkal költ
ségesebb külső adattárházas fejlesztéseket.
A rendszerbe felhasználói névvel és jelszóval léphetünk be böngésző segítségével. A felhasz
nálók jogosultsága állítható az adminisztrációs felületen.
Az OLAP felületen 3 Fő adathalmazra készíthetünlc statisztikákat:
.
.
.

.

Ügyfél statisztika (azon ügyfelekről, akik sorszámot téptek az ügyfélszolgálatra)
Tranzakció statisztika (egy ügyfélhez több tranzakció is tartozhat)
Altevékenység statisztika (adott tranzakcióhoz az ügyintéző a tranzakció során hozzá ren
delhet altevékenységet)
Ugyintézői statisztika (az egyes ügyintézők munkavégzésének idejét tartalmazza (munka,
háttérmunka, szünet
))

Az OLAF felületen a következő paraméterek (minden adathalmaznál csak az oda tartozó para
méterek jelennek, meg, így garantáltan megfelelő adatokat kapunk) mentén szűrhetjük, illetve
csoportosíthatjuk az adatokat:
o

o

o

Idő: lehetőség van időintervallum megadására, illetve az intervallum éves, havi, heti,
napi valamint órás bontására. Emellett beállítható az is, hogy a hét mely napjait vegye
csak figyelembe (p1.: csak a hétfóket és keddeket), továbbá meghatározható akár két
napszaki bontás (p1.: adott napon belül 8:00-10:00-ig, illetve 13:00-17:00-ig).
Ugyfélszolgálat: kiválasztható, hogy mely ügyfélszolgálatok (és azokon belül mely
ügyintézők) szerepeljenek a statisztikákban, valamint az, hogy összesített vagy ügyfél
szolgálatokra/ügyintézőkre bontott adatokat szeretnénk kapni.
Szolgáltatás: a kiválasztott szolgáltatások fognak szerepelni a statisztikában, választás
tól rnggően összesítve vagy szétbontva.
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Altevékenység: a kiválasztott altevékenységek fognak szerepelni a statisztikában, vá
lasztástól függően összesítve vagy szétbontva.
Adat: többek közt a következő aggregált adatok nyerhetők ki: ügyfelek száma, átirányí
tolt ügyfelek száma, tranzakciók száma, tranzakciók átlagos tranzakciós ideje, ügyfelek
átlagos várakozási és kiszolgálási ideje, ügyfelek száma vagy aránya bizonyos várako
zási idő alatt, ügyfelek maximális várakozási és kiszolgálási ideje stb.

Az OLAP lekérdezés kimenete egy táblázat lesz, melynek sorai illetve oszlopai tetszőlegesen
átrendezhetők. A táblázatot megkaphatjuk HTML, EXCEL, PDF formában is. Az EXCEL fáj
bk a Microsoft által kiadott bivatalos XML Spreadsheet formátumúak.
Az elkészített OLAP statisztikákhoz leírást, megjegyzést füzhetünk, azokat elmenthetjük saját
(csak az adott felhasználó fér hozzá), vagy közös (minden hasonló joggal rendelkező felhasz
náló eléri) mappába, melyből a későbbiekben bármikor előhívhatjuk azokat.
Az OLAP felület mellett a megrendelő igényeihez igazodó előre formázott riportok tartoznak a
rendszerhez. A kimenet tetszőleges lehet. Lehetőség van táblázatok, grafikonok, vagy akár tel
jesen egyedi formátumú riportok előállítására is. Ezek a riportok semmilyen utólagos formázást
nem igényelnek.
Minta riportok:
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Ügyintézők adatait megjelenítő riport Excel formátumban, munkalapokra osztva az irodákat
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OLAP lekérdezés minta, heti bontásban három irodára és két kategóriára
OLAP riport

jt~~~)

Zn6Ter’s~4áí’

~1o’flflo, I

1

262

0018 qs

001121 61 34 °o

32

1
1006

00 QO 24
001126

001018 9063
0010 ~—ro~

416

001214

O0l2~3

S64~o

6~

0011 ~6

000911

2

~5

400

~

~23

319

1

Ít~~1I

~0

4~

~~fl(
~

609
138

‚4
1~8

62
0

60
210

0011F
002035

000622 91 9%
000941 ~68°0

4~
202

11°
216

O
6

%3
4~

0010 ‘4
00046

00013 50~4
0009~4 9010%

____________________________________
) pw-llTr

III

0
36

I

$oL*ka6Cyn;g34160n

119

(f~fl~’I~’?~,J

OLAP lekérdezés minta, ügyintézőkre bontva az adatokat
(jól látható, hogy az előző mintához képest itt a tengelyek át vamiak rendezve, és az adatok

bontása is máshogy történik)
Adminisztráció
Az admmisztratív felületen a felhasználókkal és a jogosultságokkal kapcsolatos beállításokra
nyílik lehetőség.
Az adminisztrációs felületen jogosultságtól fflggően az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:
.

•

.

Felhasználók:
o Felhasználói beállítások: felhasználók létrehozása, törlése, jelszóváltoztatás, jogosult
ságok kezelésére szolgál
o Hozzáférési jogosultságok: a felületen beállíthatóak a rendszerben lévő felhasználók jo
gai, és az, hogy ők mely ügyfélszolgálatok elérésére jogosultak
Jogosultságok:
o Jogosultság halmazok beállítása: a számtalan jogosultságból, jogosultság halmazt hoz
hatunk létre, melyet később hozzárendelhetünk a felhasználókhoz
LDAP beállítások:
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o
o

LDAP szerver beállítások: LDAP használata esetén a szerver elérhetőségeinek beállítá
sára szolgál
LDAP csoport összerendelések: LDAP csoportok és Q-FUSION jogosultság halmazok
összerendelését teszi lehetővé

Konfipuráció (0-CONFIG)
A konfiguráció menüpont rendszer alapvető működését befolyásoló paraméterek beállítására
szolgál.
A konügurációs felületen jogosultságtól rnggően az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:
Rendszer
Rendszer szintű beállítások kezelésére ad módot.
o
o

o
o

Szolgáltatások: új szolgáltatások illetve szolgáltatás halmazok létrehozására nyújt lehe
tőséget
Altevékenységek: új altevékenységek illetve altevékenység halmazok létrehozására
nyújt lehetőséget
Gyors szövegek: gyorsszövegek létrehozására ad lehetőséget, melyet a különböző felü
leteken (jegy, felület, LCD) helyezhet el a felhasználó
Szerkesztők: a szerkesztők segítségével a felhasználó könnyedén szerkesztheti a külön
böző felületeket Drag&Drop technológia segítségével

Jegyszerkesztő:
Segítségével a felhasználó maga szerkesztheti a kinyomtatandó jegyek tartalmát.
A szerkesztőben az alábbi beállítások alkalmazhatók:
o
o
o
o
o

Megnyitás
Mentés
Törlés
Jegyhossz beállítás
Nyomtató típus beállítás

A jegyen az alábbi tartalmak jeltníthetőek meg:
o Szöveg
o Gyorsszöveg
o Sorszám
o Idő
o Kép
o Szöveges gomb
o Várakozók száma
o Ugylélszolgálatok adatai
o szkript (egyedi adat megjelenítése: várható várakozási idő, ügyfél specifikus ada
tok
)
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Felületszerkesztő:
Segítségével a felhasználó maga szerkesztheti az érintőképernyős jegyautomata és/vagy
LCD felületek tartalmát.

A szerkesztőben az alábbi beállitások alkalmazhatók:
o
o
o
o
o
o

Megnyitás
Mentés
Törlés
Felbontás beállitás (szélesség x magasság)
Háttérkép

Feltöltés

A felületen az alábbi tartalmak jeleníthetőek meg:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Szöveg
Gyorsszöveg
Sorszám

Idő
Kép
Várakozók száma

Flash
Ugyfélszolgálatok adatai
Szavazás
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A felületszerkesztő kiegészíthető multimédiás fünkciókkal is ez esetben lehetővé válik az
LCD felületek szerkesztése a megrendelő által:
o Fényújság (felhasználói szövegek megjelenítése jobbról balra)
o Központi kijelző (ügyfélhívások megjelenítése tetszőleges sorban)
o Felugró ablak (utolsó ügyfé]hívás megjelenítése felugró ablakban)
o Lejátszási sor (képek, videók megjelenítése lejátszási sorban)

o
o

Ügyintézői státusz: ügyintézői státusz (p1.: ebédel, háttérmunka, cigarettaszünet...)
megjelölésére nyújt lehetőséget
Prioritások: új prioritások (hívási szabályok) létrehozására, meglévő prioritások para
méterezésére nyújt lehetőséget a felhasználó részére
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o
o
o
o

Szabályok: új szabályok létrehozására, meglévő szabályok paraméterezésére nyújt le
hetőséget a felhasználó részére
Szkriptek: segítségével bármilyen ügyfélhívó specifikus, illetve egyéb (dátum, idő,
nap
) adat szerinti szabályok, értékek hozhatóak létre
Régiók: régiók létrehozására ad lehetőséget a meglévő ügyfélszolgálatokból
Ugyfélszolgálatok 1±issítése: az elkészített beállításokat tölthetjük fel egy vagy akár több
ügyfélszo Igálatra

Ügyfélszolgálat-típusok:
Ügyfélszolgálat típusok létrehozására és paraméterezésére ad lehetőséget, melyet követően
a felhasználók ezen típusokat hozzákapcsolhatják az ügyfélszolgálat hálózat bármely ügy
félszolgálatához, így egyetlen kattintással felparaméterezve azt.
o
o

o
o

o
o

o

o

o
o

o

o

Gombok: új gombok létrehozására, meglévő gombok adatainak, paramétereinek keze
lésére nyújt lehetőséget (név, sorszámtartomány, sorszám felolvasás)
Munkahelyek: Új munlcahelyek létrehozására, meglévő munkahelyek adatainak, para
métereinek kezelésére nyújt lehetőséget
Nyomtatók: Új nyomtatók létrehozására, meglévő nyomtatók adatainak, paramétereinek
kezelésére nyújt lehetőséget
Totem beállítások: Új totemek létrehozására, meglévő totemek adatainak, paraméterei
nek kezelésére nyújt lehetőséget a szolgáltatás figyelmeztetési képernyő segítségével
figyelmeztethetjük az ügyfelet, hogy már nem lehet aznap kiszolgálni, és akár egyedi
jeggyel (webcím, leírás) sarkallhatjuk az online ügyintézésre
Gyorsszövegek: meglévő gyorsszövegek adatainak, paramétereinek kezelésére nyújt le
hetőséget
Kijelzők: ügyfélszolgálaton központi és pultkijelzők hozzáadására adatainak, paramé
tereinek kezelésére nyújt lehetőséget
Kijelző vezérlők: egy ügyfélszolgálaton további kijelző vezérlők (amennyiben ezt a ká
belezés (p1.: több szint), vagy az épületek elhelyezkedése (p1.: több különálló épület)
megköveteli) hozzáadására, és paraméterezésére nyújt lehetőséget
Prioritás halmazok: meglévő prioritásokból, prioritás halmazok létrehozására nyújt le
hetőséget, segítségével megvalósítható, az elsőbbségi, időpontos ügyfelek előre soro
lása
Felhasználói változók: előre definiált értékek állíthatóak be, amelyek a szkriptelésnél
felhasznáuiatóak
Riasztás: riasztások állíthatóak be, p1.: e-mail küldése, ha egy esemény bekövetkezik.
(ügyintézők száma, várakozási idő
nincs-, rossz prioritás beállítás(nem szolgálják ki
az összes csoportot)
A rendszer képes az ügyintézőknek hibaüzenetet küldeni, valamint az automatikus át
programozással behívhatóvá válik az ügyfél.
Ugyintézői prioritás halmazok: prioritás halmazok, ügyintézőkhöz történő hozzárende
lésére nyújt lehetőséget, a rendszer képes automatikusan változtatni az ügyintézői beál
lításokat, az előre definiált értékek alapján
Nyitva tartások: ügyfélszolgálatok, illetve az ügyfélszolgálatokon használt szolgáltatá
sok nyitva tartásának korlátozására szolgál (idő ügyfélszolgálat adat (adaptív szabá
lyozás) munkaszüneti napok szerint)
-‚

-‚

-

Ügyfélszolgálatok
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Új ügyfélszolgálatok létrehozására, alap adatok illetve paraméterek beállítására nyújt lehe
tőséget, melyhez lehetőséget. Továbbá a felhasználónak lehetősége nyílik a beállított ügy
félszolgálat típuson belül, az ügyfélszolgálat típusoknál már felsorolt beállítási lehetőségek
finomhangolására, valamint a felhasználók ügyfélszolgálathoz rendeléséhez.
Az alkalmazás futtatásának informatikai feltételei (ajánlott):
•
.
.
.

WINDOWS környezet (virtuális gép is lehet) (Linux alapú operációs rendszeren is működik
„MONO project”)
MSSQL 2008 P2 Express vagy újabb
uS szerver ± ASP.NET 4
.NET Framework 4

Az alkalmazás futtatható virtuális környezetben is a megrendelő elvárásainak megfelelően.
Az adatbázis szerver a Q-FUSION rendszer központi szerverétől függetlenül is működhet, de
ugyan azon a gépen is lehet. Gyűjti és tárolja a statisztikai adatokat, és lehetőséget biztosít az
adatbányászatra.
Az adatbázis szerver hardver követelményei:
.

•
.

Core 2 Duo osztályú processzor
2GBRAM
Merevlemez min. 160 GB, RAID tömb az adatbiztonság/sebesség kezelésére (ajánlott)

Az adatbázis szerveren MSSQL (2008 Express vagy újabb) adatbázis-kezelő is támogatott.

A Q-FUSION webes hívóterminál
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Az ügyintézők WEB böngésző segítségével, központi jogosultság kezelés (paraméterezése
a Q-FUSION központi alkalmazásban) szerint léphetnek be a hívóterminálba
A hívóterminál segítségével lehetőség van:
.
a következő ügyfél hívására
.
újrahívásra
.
szám szerinti hívásra (sorszám soron kívüli előre vétele)
.
az ügyfél meghatározható prioritású továbbítására (átküldésére, mely történhet
sor elejére, végére, várakozási idő szerint, vagy meghatározott helyre (szolgál
tatás, ügyintéző, pult, parkoltatás))
.
tevékenység lezárására (akár több tevékenységgel)
.
kilépésre (munkaállomás lezárására, melynek oka igény szerint kóddal rögzít
hető)
.
ügyfél várólistára helyezésére
.
egyéb egyedi fejlesztésű funkciók (következő sorszámok kiíratása, ügyfél adat,
fénykép megjelenítése)
A rendszer beállításaitól fliggően lehetőség nyílik arra, hogy az ügyintéző különböző sza
bályok (prioritások) szerint hívja ügyfeleit, melyet jogosultság rnggően az ügyintéző vagy
az arra jogosult személy módosíthat
amennyiben egy ügyfél időpontra jött (Jelzi a sorszám mellett a választott szolgáltatást, az
ügyfél nevét, s az időpontot), vagy késleltetéssel érkezik (becsült várakozási idő), akkor a
rendszer csak az adott idő után engedi hívni (lehetőség van ennek felülírására, ás az ügyfél
behívására is)
A Q-FUSION rendszer egy speciális funkciójának köszönhetően a rendszer felhasználói
beavatkozás nélkül automatikusan is tudja átállítani a prioritásokat (ez a funkció biztosítja,
hogy ne lehessen olyan ügyfél, akit véletlenül nem hívnak be) előre beállított szabályok
tülcében (p1.: ha nincs nyitva mondjuk tanácsadói munkahely, de ez ügyben érkezett már
ügyfél ezeket áthelyezi más ügyintézőkhöz)
A prioritások a felhasználó által a fióki igényeknek megfelelően kerülnek kialakításra
A prioritások kialakításánál meghatározó lehet az érkezési sorrend, de lehetőség van bizo
nyos csoportok priorizálására is (egyes pultoknál bizonyos tevékenységek előnyt élvezhet
nek) illetve különböző paraméterek vizsgálatára is (adott csoportban várakozók száma, nyi
tott munkahelyek száma, várakozási idő stb.)
A hívó terminál felületén az ügyintéző figyelemmel kísérheti a következő adatokat:
.
várakozók száma
.
hívott ügyfél sorszáma
.
melyik csoportból dolgozik az ügyintéző
.
tranzakciós idő
.
maximális várakozási idő
.
egyéb egyedi fejlesztésű funkciók
A hívóterminálok lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ügyintézők az ügyfél megérkezését
követően, vagy annak távozásakor, az ügyfél által választott szolgáltatástípust (jegyauto
matán megjelenített főbb szolgáltatás csoportok) tovább bontsák (altevékenységeket jelöl
jenek meg), annak érdekében, hogy a statisztikai adatok minél részletesebbek legyenek
(gyakori a sikeres/sikertelen tranzakció megadása)
A szolgáltatás típus bontása egy ügyintézés alatt többször is megtehető (ebben az esetben
az ügyfél megérkezésénél kell kiválasztani az első altevékenységet), azaz több altevékeny
ség is megadható, ezáltal részletesebb adatokat nyújtva az egyes altevékenységekről
A hívóterminál egy speciális funkciójának köszönhetően lehetőség nyílik a felhasználó
„státuszának” rögzítésére (aktív, szüneten van, háttérmunkát végez stb.), mely adatok fel
használhatóak a munkaidő regisztráláshoz

33

.

.

A hívóterminál egy speciális fUnkciójának köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy az ügy
intézők riasztást, jelzést kapjanak előre beállított értékek alapján (p1.: ha a kiszolgálási, vagy
várakozási idő a használt prioritásban meghalad egy bizonyos időintervallumot, vagy az
ügyfélszolgálaton hibás a prioritások beállítása (ügyfél behívása prioritástól fUggetlenül))
lehetőség van a rossz helyre húzott jegy módosítása

Az alkalmazás füttatásának informatikai feltételei (ajánlott);
.

LE8, vagy újabb verzió, vagy FIREFOX 24, vagy újabb
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III.

Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a Q-FUSION Integrált CFM rend
szer üzemeltetésével kapcsolatban (a továbbiakban: Rendszer) az alábbi szol
gáltatásokat kell biztosítani:

1. A rendszer moduljainak/alkalmazásainak működéséhez támogatás biztosítása
2. Karbantartás, rendszerkövetés, paraméterezés
3. Egyedi fejlesztési, tesztelési, tanácsadási feladatok elvégzése
Ajánlatkérő a feladatok ellátásához távoli hozzáférést biztosít az Ajánlattevő részére Rendszer
üzemeltetési környezetéhez.
1. A rendszer moduljainaklalkalmazásainak működéséhez támogatás biztosítása
(havi átalánydíj ellenében)
A Nyertes Ajánlattevő feladata a Rendszer gyártói és üzemeltetői támogatásához megfelelő
szakértelemmel rendelkező emberi erőforrás biztosítása, amely az Ajánlatkérő számára garan
ciát nyújt a rendszerrel összefbggő javítási és beállítás-változási feladatok megoldására. A ren
delkezésre állás magában foglalja az emberi erőforrás rendelkezésre bocsátását, valamint a
szükséges tudásbázis biztosítását, hibakeresés-támogatást, a felmerülő üzemeltetési problémák
okának feltárásában való részvételt, személyes, telefonos konzultáció biztosítását, az e-mailben
érkező kérdések megválaszolását.
Az Ajánlatkérő a szerződéskötéssel egyidejűleg tájékoztatja Ajánlattevőt a szerződés teljesítése
során alkalmazandó hiba, valamint igénykezelési folyamatról.
A rendszer működése kapcsán jelentkező hibák, problémák és igények kezelésére az Ajánlattevő elektronikus (központi e-mail cím) és telefonos elérhetőséget (központi Help Desk telefon)
biztosít.
Az üzemeltetés-támogatás biztosításához a rendelkezésre állási időszaka:
-

munkanapokon: 8-18 óra között

Az üzemeltetés-támogatási szolgáltatásokat az Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell biztosí
tania:
-

munkanapokon (a rendelkezésre állás időszakában) a szakemberei elérhetőségét,

-

kommunikációs csatornákat: telefon, e-mail-ben

-

-

rendelkezésre állást munkanapokon, munkanaponként 10 órában, munkaidőben 8-18 óra
között,
hibák javítása és igény bejelentések kezelése az alább megajánlott SLA-k szerint.
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Hibaelhárítás,
Rendelkezésre valamint igényállás (munkana- kezelés megkez
.
pokon 8:00dese es befeje
18:00 között)
zése (minimum
követelmény)

Tevekenyseg

Elvégzendő feladat

1. Kritikus:

10 óraimunkanap

6 órán belül

Hibaelhárítás és
igénykezelés
megkezdése

a.) Nyertes ajánlattevő megkezdi
a hibaelhárítást
és igénykezelést
a bejelentés idő
pontjától szá
mítva

2. Súlyos:

10 óra/munkanap

9 órán belül

3. Normál

10 óraimunkanap

40 órán belül

b.) Nyertes ajánlattevő befejezi a
Hibaelhárítás és hibaelhárítást és
igénykezelés be- igénykezelést. (A
fejezése
befejezés a beje
lentés időpontjá
tól számítódik.)

1. Kritikus:

10 óra/munkanap

9 órán belül

2. Súlyos:

10 óra/munkanap

16 órán belül

3. Normál

10 óra/munkanap

50 órán belül

.

.

.

.

.

Prioritas

‚

.

A fenti táblázatban feltüntetett, a hibaelhárítás, valamint i2énykezelés meRkezdésére és befeje
zésére vonatkozó határidők az Ajánlattevő részéről teljesítendő minimum követelmények. ami
azt jelenti. ho~y a megadott határidők. vagy annál kedvezőbb fo~adható el az Ajánlatkérő ré
széről. A Nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződésben, a nyertes ajánlatban szereplő érté
kek kerülnek rögzítésre.
A hibaelhárítás, valamint igénykezelés megkezdésére és befejezésére vonatkozó határidők a
rendelkezésre állási időn belül számítódnak, azaz nem számít bele a hibaelhárítás, valamint
igénykezelés megkezdésére és befejezésére irányadó időtartamba a rendelkezésre állási időn
kívül eső időtartam.
Hibakate2óriák:
.

Kritikus hiba: a teljes alkalmazás működése leáll, vagy üzleti szempontból kritikus akend
szer működése leáll, illetve gyakorlatilag használhatatlanná válik.

.

Súlyos hiba: olyan hiba, melynek következtében az alkalmazás, vagy annak elemei részben
működésképtelenek, és nem áll rendelkezésre elkerülő megoldás a probléma kiküszöbölé
sére.

.

Normál hiba: Az a hiba, amely az alkalmazás alapvető folyamatainak működését nem gá
tolja, de záros határidőn belül szükséges a kezelése, illetve az a hiba, amelynek kiküszöbő
lésére rendelkezik a szervezet elkerülő megoldással a folyamatos üzem biztosítása érdeké
ben. Továbbá, amelynek elhárítása főként kényelmi funkciókkal segíti az alkalmazás
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jobb/racionálisabb működtetését, illetve a megjelenítő felület esztétikai, formai kinézetét
javítja.
Az Ajánlatkérő szakértője a rendelkezésre állási időszakban a rendszer, üzemeltetésitámogatási szolgáltatás teljesítését bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizheti.
Az Ajánlattevő a fent megadott SLA szintek késedelmes, hibás teljesítése vagy nem teljesítése
esetén az Ajánlatkérő kötbérre válik jogosulttá.
2. Karbantartás, rendszerkövetés, paraméterezés (havi átalánydíj ellenében)
Nyertes Ajánlattevő feladata, hogy rendelkezésre bocsássa azt a szakértői csapatot, amely köz
reműködik a Rendszer zavarmentes és biztonságos működését veszélyeztető, a Rendszeren kí
vül álló okokból eredő problémák feltárásában és megoldásában, eseti adatszolgáltatási igények
(lekérdezések) kielégítésében. E szolgáltatási körbe bele tartozik a Rendszer rendellenes mű
ködését követő helyreállítása során biztosított szakmai támogatás is (Rendszer újraindítása,
adatbázisok, egyéb szolgáltatások helyreállítása/újraindítása). Ezen túlmenően a Nyertes Aján
lattevő feladata továbbá a Rendszer működtetésének optimalizálásához szükséges beállítások
elvégzésében való közreműködés, javaslattétel a hardver-szoftver kömyezet szükséges fejlesz
tésére.
2.1 Karbantartás, rendszerkövetés, patch management
Nyertes Ajánlattevő feladata a Rendszer (Q-FUSION 2.0 központi és lokális alkalmazás) mű
ködése során fellépő, a felhasználó által jelzett észrevételek gyűjtése elemzése, a Rendszer
szoftveres környezetének (adatbázis, operációs rendszer stb.) változására patchek, javító csoma
gok elkészítése, tesztelése és feltöltése eseti jelleggel. Szerződés keretei közt, az Ájánlatkéró’
egyedi bejelentés alapján.
2.1.1. Rendszerkövetés
‘
a Rendszer zavarmentes és biztonságos működését veszélyeztető, a Rendszeren kívül álló
okokból eredő problémák feltárásában és megoldásában, eseti adatszolgáltatási igények (le
kérdezések) kielégítésében való részvétel
‘
a Rendszer működtetésének optimalizálásához szükséges beállítások elvégzésében való
közreműködés, javaslattétel a hardver-szoftver környezet szükséges fejlesztésére
.
a Rendszer rendellenes működését követő helyreállítás során szakmai támogatás biztosítása
(Rendszer újraindítása, adatbázisok, egyéb szolgáltatások helyreállítása/újraindítása)
.
naplózás, logok figyelése, hiba esetén azok behatárolása, lokalizálása, helyreállítás (szükség
esetén mentések visszatöltése)
• A központi Rendszerből a Konnányablakokban működő NAV ügyfélszolgálatok statiszti
kai adatainak átadása a NAV részére az automatikus statisztikai adatok átadását lehetővé
tevő interfész a NAV felé kialakítás és fejlesztés alatt.
—

-

2.1.2. Patch in an agement
‘
patchek, javítócsomagok tesztelése, telepítése, verzióváltások (adott fóverzió szám mellett)
végrehajtása
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2.2 Paraméterezés
Nyertes Ajánlattevő feladata a Rendszer (Q-FUSION 2.0 központi és lokális alkalmazás) beál
lításainak módosítása, paraméterezése elérhető (licensszel rendelkező) felhasználói felületről,
amely nem igényli a fejlesztői kód módosítását, modul vagy fi.mkció fejlesztését.
3. Egyedi fejlesztési, tesztelési, tanácsadási feladatok elvégzése (meghatározott fej
lesztési keretből, egyedi megrendelés alapján)
Az egyedi fejlesztések szorosan kapcsolódnak az üzemletetés során felmerülő feladatokhoz,
valamint azok az alapvető üzemeltetési feladatok ellátáshoz szükségesek.
Az egyedi fejlesztés olyan jellegű rendszerszi~tű módosítást jelent, amely csak a fejlesztői kód
módosításával állítható elő, (p1., fünkció fejlesztése, adatküldés, stb.) rendszerszintű változta
tást, beállítást, változtatást igényel.
Az egyedi elszámolású, fejlesztési keret terhére (embernap egységben meghatározottan) az
Ajánlatkérő igénye szerinti ütemezésben, egyedi megrendelések alapján, határidőre kell ellátnia
a nyertes Ájánlattevőnek az alábbiakban felsorolt fejlesztési feladatokat:
.
interfészek (p1.: KIA interfész, NAV interfész) működtetéséhez szükséges adat-karbantar
tási, adat-áttöltési eljárások szükség szerinti módosítása;
.
egyedileg defmiált lekérdezések, elemzések, adatlap sablonok elkészítése és szükség szerint
illesztése, aktualizálása a statisztikai és menedzsment felületen;
.
Rendszer (Q-FUSION 2.0 központi és lokális alkalmazás) használata közben felmerülő
egyedi fejlesztési igények kielégítése:
o igények felmérése, konzultáció, egyeztetés;
o Új fejlesztési igények megtervezése;
o fejlesztési feladatok végrehajtása;
.
Fejlesztői környezet
o elkészült alkalmazás fejlesztői tesztelése;
o elkészült alkalmazás felhasználói tesztre átadása;
o tesztelés során felmerült hibák javítása;
.
Teszt környezet
o verzióváltások előkészítése, kivitelezése (Új verziók tesztelése, betöltése a teszt
rendszerbe);
o telepítés végrehajtása a teszt környezetben;
o teszt környezet tesztelése;
o az éles adatbázis adatok betöltése a teszt környezetbe;
.
Éles környezet
o Új verziók kibocsátása;
o dokumentációk i±issítése;
o szükség esetén oktatás tartása;
o alkalmazáskövetés (jogszabály);
o szakértői munka;
o helyszíni támogatás;
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o telepítő csomag és telepítési dokumentáció előállítása;
o alkalmazói program hibáhiak javítása, helyszíni tanácsadás, szakértés;
Az Ajánlattevő a fejlesztési feladat tekintetében a meghatározott késedelmes teljesítése esetén
a határidő lejáratát követő naptól késedelemmel érintett napokra késedelmi kötbért köteles fi
zetni az Ajánlatkérő részére.

IV.

Az Ajánlatkérő által a Nyertes Ajánlattevő részéről elvégzett munka teljesíté
sével kapcsolatos tartami és formai kikötések

A központi és helyi Ügyfélhívó-ügyfélirányító szakrendszer működtetése kapcsán a Nyer
tes Ajánlattevő részéről elvégzett feladatokat tételesen dokumentálni kell, így az üzemel
tetési feladatok keretein belül elvégzett korrekciós módosításokat a havi beszámolóban
szükséges rögzíteni, melyet a havi teljesítésigazoláshoz csatolva az Ajánlatkérőnek át kell
adni.
Az egyedi fejlesztési feladatok keretében elvégzett szolgáltatás minden esetben külön
megrendelésre embernap elszámolással történik.
Az Ajánlatkérő megrendelést küld az adott fejlesztési feladat elkészítéséhez. A fejlesztési
feladat részletes leírását műszaki dokumentum tartalmazza, melyben a teljesítési határidőt
és az embernap ráfordítást a Nyertes Ajánlattevő megadja.
Adott megrendelés kapcsán lehívott embernapok csak a megrendelés Ajánlatkérő által le
igazolt teljesítését követően számlázhatók ki.
—

—
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2. számú melléklet

M {E-15~13/5
NISZ

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely

Dátum
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

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

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
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, átadásátvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a tel
jesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szak
terület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek )re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározottegyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér ( Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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3. számú melléklet

NISZ

Mi E-75910jB/5

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): MULTI- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): MULTI
MEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Fele- MEX Kit.
lősségű Társaság
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-260034
Adószám: 10538018-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Kovács Gábor

Uniós adószám:HU10538018
Beosztás: Ügyvezető igazgató

Telefonszám: ±36 30 235 6700
E-mail Cím: kovacsg~multimex.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Erdőalja út
147.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyar
ország, 1037 Budapest, Jablonka Út 118/a.
Vevő’ partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10918001-0000042759900004

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-el kell

beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ot’ IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: IGEN elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
169.*.(n)]: NEM
fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:

Önszámlázás [áfa tv. 169.*Áj)]:
NEM

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM

Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:

-‘

Cégszerű aláírás:
PH
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4. számú melléklete
Vállalkozó jelen szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe;-.
Alvállalkozó feladata:-

2.

Az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozók/szakemberek:

Alvállalkozó neve:
AlvállaUcozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata;
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontban megnevezett alvállalkozó(ka)t.
-

-.

-

3.

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet neve:Szervezet székhelye/címe:Szervezet feladata:-.
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került:Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontban megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:
b) Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:-.
Alvállalkozó feladata:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt
zott kizáró okok hatálya alatt.

6meghatáro-

Budapest, 2018. július

Aláírás
6.számú melléklet
Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt, 65.5(9) bekezdése szerinti eset fennáll.
6A közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok.

42

Teljesítési helyek (Kormányablak telehelyek listája)
helyszín

cím

1.

01. ker.

Alkotás utca (Déli pályaudvar)

2.

02. ker. I.

Báthori László utca 2.

3.

02. ker. II.

Margit körút 47-49.

4.

D3. ker.

Harrer Pál utca 9-11.

5.

04. ker.

István út 15.

5.

06. ker

Andrássy Út 5S

7.

06. ker.

Andrássy Út SS~

8.

07. ker.

Erzsébet körút 6.

9.

08. ker. I.

Baross utca 59.

10.

08. ker. II.

Baross tér
.
.
(Keleti palyaudvar)

11.

09. ker. I.

Bakáts tér 14.

12.

10. ker.

Havas Ignác utca 1-3.

13.

11. ker. II.

Bocskai út 39-41.

14.

11. ker. Ill.

Budafoki út 59.

15.

12. ker. II.

Kiss János altábornagy utca 31-33/a

16.

13. ker. II.

Teve utca 1/a-c

17.

14. ker.

Pétervárad utca 11-17.

18.

15. ker.

Bácska utca 14.

19.

16. ker.

Baross Gábor utca 28-30.

20.

17. ker.

Pesti út 163.

21.

18. ker.

Üllői Út 445.

22.

19. ker.

Városház tér 18-20.

23.

20. ker. II.

Vörösmarty utca 3.

24.

21. ker

II. Rákóczi Ferenc Út 154-170.

25.

22. ker. I.

Kossuth Lajos utca 25-29.

26.

22. ker. II.

Nagytétényi Út 37-43. (Campona Pláza)

27.

23. ker.

Grassalkovich út 158.

28.

Aba

Rákóczi Ferenc utca 12.

29-

Abaújszántó

Béke út 29.

30.

Adony

Rákóczi Út 21.

31.

Ajka

Új Élet utca

32-

Aszód

Szabadság tér 9.

33.

Bácsalmás

Gróf Teleki József utca 4.

34.

Baja

Deák Ferenc utca 11-13.

35.

Baktalórántháza

Köztársaság tér 16.

36.

Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem út 12.

37.

Balatonalmádi

Széchenyi sétány 1.

38.

Balatonfüred

Felső köz 2.

39.

Balatonfűzfő

Nike körút 1.

40.

Balkány

Kossuth utca 5.

8.
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41.

Balmazújváros

Kossuth tér 3.

42.

Barcs

Bajcsy Zs. u. 46.

43.

Bátaszék

Szabadság utca 4.

44.

Bátonyterenye

Városház üt 2.

45.

Békés

Kossuth Lajos utca 4.

46.

Békéscsaba

Szabadság tér 11-17.

47.

Békéscsaba I.

Andrássy út 58.

48.

Bélapátfalva

IV. Béla út 34.

49.

Berettyóújfalu

Kossuth utca 6,

50.

Bicske

Szent István Út 7-11.

Si.

Biharkeresztes

Széchenyi út 57.

52.

Bóly

Rákóczi utca S.

53.

Bonyhád

Szabadság tér 1.

54.

Budakeszi

Dózsa Györgytér2s.

55.

Budaörs

Szabadság Út 134.

56.

Budapest IX.

Koppány utca 2-4.

57.

Budapest V.

Erzsébet tér 2-3.

58.

Budapest XI.

Hengermalom utca 19-21.

59.

Budapest XII.

Apor Vilmos tér 11-12.

60.

Budapest XIII.

Gács utca 3.

61.

Budapest XX.

Mártirok útja 281.

~

Bük

Széchenyi u. 44.

63.

Cegléd

Kölcseytér 3.

64.

Celldömölk

Városház téri.

65.

Cigánd

Fő utca 87.

66.

Csenger

Ady Endre utca 14.

67.

Csepreg

Széchenyi tér 27.

68.

Csongrád

Justh Gyula utca 2/B

69.

Csorna

Szent István tér 22.

70.

Csurgó

Széchenyi tér 2.

71.

Dabas

Szent János út 104.

72.

Debrecen

Piac u. 42-48.

73.

Debrecen II,

Kálvin tér 11.

74.

Debrecen III.

Petőfi tér 12.

75,

Demecser

Kétezer-egy téri.

76.

Derecske

Köztársaság utca 126.

77.

Dévaványa

Hősök tere 1.

78.

Devecser

Petőfi Sándor téri.

79.

Dombóvár

Szent István téri.

80.

Dombrád

Kossuth Lajos utca 63.

81.

Dorog

Hantken Miksa üt 8.

82.

Dunaföldvár

Kossuth Lajos utca 2/A

83.

Dunakeszi

Szent István utca 19.

84.

Dunaújváros

Október 23-a téri.

85.

Edelény

Borsodi utca 26.
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86.

Eger

Barkóczy Ferenc utca 7.

87.

Encs

Petőfi utca 75.

88.

Enying

Szabadságtéri6/A

89.

~rd I.

Budai út 8.

90.

Érd II.

Diósdi utca 4.

91.

Esztergom

Bottyán János utca 3.

92.

Fehérgyarmat

Kiss Ernő utca 2.

93.

Fonyód

Ady Endre utca 1.

94.

Füzesabony

Baross Gábor utca 1.

95.

Gárdony

Szabadság Út 20-22.

96.

Gödöllő

Kotlán Sándor u.1-3.

97.

Gönc

Kossuth Lajos utca 46.

98.

GyáI

Kőrösi Út 112-114.

99.

Gyomaendrőd

Szabadság téri.

100. Gyöngyös

Kossuth Lajos utca 37.

101.

Gyöngyös I.

Eszperantó utca 6.

102.

Győr

NagysándorJózsef utca 31.

103.

Győr II.

Czuczor Gergely utca 36.

104.

Győr III.

Révai Miklós utca 2-4.

105.

Gyula

Petőfi tér 3.

106.

Hajdúböszörmény

Bocskai István téri.

107.

Hajdúhadház

Dr. Földi János utca 4.

108.

Hajdúnánás

Bocskai utca 12-14.

109.

Hajdúszoboszló

Hősök tere 1.

110.

Hatvan

Balassi Bálint utca 14.

111.

Herend

Kossuth utca 97.

112.

Heves

Erzsébet tér 2.

113.

Hévíz

Kossuth Lajos utca 1.

114.

Hódmezővásár
hely

Ady Endre utca 14.

115.

Ibrány

Hősök tere 3.

116.

Izsák

Szabadság téri.

117. Jánoshalma

Béke tér 1.

118. Jászapáti

Dr. Szlovencsák Imre (volt Velemi Endre) út 2.

119. Jászárokszállás

Árpád téri.

120. Jászberény

Szabadság tér 16.

121. Jászfényszaru

Szabadságtér 1.

122.

Kalocsa

Szent István Király utca 35.

123.

KaposvárI.

Kossuthtéri.

124.

Kaposvár II.

Csokonai utca 3.

125.

Kaposvár III.

Baross Gábor utca 2.

126.

Kapuvár

Főtéri,

127.

Karcag

Kossuth tér 1.

128.

Kazincbarcika

Fő tér 39.

129.

Kecskemét

Deák Ferenc tér 3.
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130.

Kecskeméti.

Rákóczi utca S.

131.

Keszthely

Kossuth utca 42.

132.

Kisbér

Angol körút

133.

Kiskőrös

Petőfi Sándor téri.

134.

Kiskunfélegyháza

Petőfi tér 1.

135.

Kiskunhalas

Sziiády Áron utca 19-21.

136.

Kiskunmajsa

Bajcsy-Zsilinszky utca 10.

137.

Kisteiek

Árpád Úti~

138.

KisójszáHás

Szabadság téri.

139.

Kisvárda

Szent László utca 7-11.

140.

Komádi

Hősök tere 14.

141.

Komárom

Szabadság téri.

142.

Komló

Városház tér 3.

143.

Körmend

Szabadság tér 7.

144.

Kőszeg

Jurisics tér 6.

14S.

Kunhegyes

Szabadság tér 9-10.

146.

Kunszentmárton

Deák Ferenc tér 2.

147.

Kunszentmiklós

Kálvin tér 6.

148.

Lenti

Zrinyi u. 4.

149.

Létavértes

Árpád tér 10/A

150.

Letenye

Szabadság tér 3.

151.

Lőrinci

Szabadság tér 26.

1S2.

Makó

Széchenyi tér 22.

1S3.

Marcali

Petőfi utca 14.

1S4.

Máriapócs

Kossuth téri.

155.

Martonvásár

Szent László utca 2.

156.

Mátészaika

Kölcseytér 2.

~

Mezőberény

Mezőberény, 56-os emléktér 1.

158.

Mezőcsát

Szent István ót 26.

159.

Mezőkovácsháza

Árpád ót 169.

160.

Mezőkövesd

Mátyás király ót 56.

161.

Mezőtúr

Kossuth téri.

162.

Mindszent

Köztársaság tér 6.

163.

Miskolc

Csizmadia köz 1.

164.

Miskolc I.

Kandó Kálmán tér

16S.

Miskolc II.

Kis-Hunyad utca 9.

166-

Miskolc Ill.

Vologda utca 4.

167.

Mohács

Széchenyi tér 3.

168.

Monor

Kossuth Lajos utca 78-80.

169.

Mór

Kapucinus tér 7.

170.

Mórahalom

Millenium sétány 17.

171

Mosonma‚
.
gyarovar

Foutcall,

172.

Nagyatád

Bajcsy Zsilinszky utca 1/A

173.

Nagyhalász

Arany János utca 9.

.

46

174.

Nagykálló

Kállai Kettős téri.

175.

Nagykanizsa

Eötvös tér 16.

176.

Nagykáta

Dózsa György út 3.

177.

Nagykőrös

Szabadság tér 4.

178.

Nyíradony

Árpád tér 1.

179.

Nyirbátor

Szabadság tér 8-9,

180.

Nyíregyháza I.

Kossuth tér 1.

181.

Nyíregyháza II.

Hősök tere 3.

182.

Nyíregyháza Ill.

Állomás tár

183. Orosháza

Szabadság tér 3.

184. Oroszlány

Fürst Sándor utca 29.

185. Ózd

Városháztéri.

186. őriszentpéter

Városszer utca 106.

187.

Paks

Dózsa Gy. Út 52.

188.

Pannonhalma

Dallos S. u. 2.

189.

Pápa

Fő utca 12.

190.

Pásztó

Kölcsey Ferenc utca 35.

191.

Pécs

Szántó Kovács utca 1.

192.

Pécs I.

Kossuth tér 1-3.

193.

Pécs II.

Indóház tér

194.

Pécs Ill.

Aidinger utca 43.

195.

Pécsvárad

Szentháromság tér 3.

196.

Pétervására

Keglevich Út 4.

197.

Pilisvörösvár

Fő utca 66.

198.

Polgár

Barankovics tér S.

199.

Polgárdi

Batthyány utca 132.

200.

Putnok

Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

201.

Püspökladány

Kossuth utca 6.

202.

Ráckeve

Szent István tér4.

203.

Rakamaz

Szent István utca 116.

204.

Répcelak

Bartók Béla utca 38.

205.

Rétság

Rákóczi Út 20-22.

206.

Salgótarján

MÚzemum téri.

207.

Sárbogárd

Hősök tere 2.

208.

Sarkad

Szent István tér?.

209. Sárospatak

Kossuth utca 44.

210. Sárvár

Várkerület 2-3.

211. Sásd

Dózsa György utca 32.

212. Sátoraljaújhely

Kossuth tér S.

213. Sellye

Dózsa György utca 1.

214. Siklós

Kossuth tér 15.

215. Siófok

Főtér 1.

216. Solt

Béke tér 2.

217.

Főtér 5.

Sopron I.

218. Sopron II.

Állomás utca 2.
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5~).

219. Sümeg

Kossuth Lajos utca 14.

220. Szarvas

Szabadság Út 25-27.

221.

Százhalombatta

Szent István tér S.

222.

Szécsény

Rákóczi Út 84.

223. Szeged

Rókusi krt. 42-64.

224. Szeged II.

Rákóczi téri. (emelet)

225. Szeged III.

Szőregi Út 80 (CBA)

226.

Szeged IV.

Rákóczitér 1. (földszint)

227.

Szeged V.

Indóház tér

228. Szeghalom

Nagy Miklós utca 4.

229. Székesfehérvár

Piactér 10.

230. Székesfehérvár II.

Koch László utca 4/B

231. Székesfehérvár Ill.

Béke tér 3.

232. Szekszárd

Augusz Imre utca 7.

233. Szentendre

Dózsa György utca 8.

234. Szentes

Kossuth tér 6.

235. Szentgotthárd

SzéIl Kálmán tér ii.

236. Szentlőrinc

Kossuth Lajos utca 16,

237. Szerencs

Rákóczi Út 89.

238.

Szigetszentmiklós

ATI Sziget Ipari Park 1/A

239.

Szigetvár

Zrinyi téri.

240.

Szikszó

Rákóczi Úti~

241. Szob

Szent Imre utca 12.

242. Szolnok

Kossuth tér 5/A.

243. Szolnok II.

Széchenyi István körút 22.

244. Szolnok Ill.

Jubileumi tér

245. Szombathely

Hollán Ernő utca 1.

246.

Szombathely II.

Bejczy István utca 1-3.

247. Szombathely III.

Vasút utca 14.

248. Tab

Kossuth Lajos utca 51.

249. Tahitótfalu

Szabadság tér

250. Tamási

Szabadság utca 54.

251. Tapolca

Hősök tere 15.

252. Tata

Ady Endre utca 24.

253. Tatabanya I.

Bárdos László utca 2.
.
(Omega Plaza)

254. Tatabánya II.

Főtér 8.

25S. Tét

Fő utca 100.

256. Tiszacsege

Kossuth utca S.

257.

Fő úti.

‚

Tiszafüred

258. Tiszakécske

Szent Imre tér 1.

2S9. Tiszalök

Kossuth u. 67.

260. Tiszaújváros

Bethlen Gábor Út 7.

261. Tiszavasvári

Városháza tér 4.

262. Tokaj

Rákúcziúts2.
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263. Tolna

Hősök tér 2.

264. Tompa

Szabadság téri.

265. Tótkomlós

Fő utca 1.

266. Törökszentmiklós

Kossuth Lajos utca 135/A

267.

Bartók Béla utca 20.

Újfehértó

268. Vác

Dr. Csányi László krt. 16.

269. Vác II.

Széchenyi utca 1829/47 hrsz.

270. Vámospércs

Béke utca 3.

271. Várpalota

Gárdonyi Géza utca 39.

272. Vásárosnamény

Tamási Áron utca 1.

273. Vasvár

Árpádtéri.

274. Vecsés

Főút 246-248.

275. Veszprém

Budapesti út 3-5.

276. Veszprém II.

Vörösmarty tér 9.

277

Vésztő, Kossuth Lajos utca 62.

Vésztő

278. Záhony

Ady Endre utca 35.

279. Zalaegerszeg

Kossuth Lajos utca 17-19.

280. Zalaszentgrót

Csány László utca 2.

281. Zirc

Március 15. tér 1.
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