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Keretmegállapodás

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-
2-44, Bankszámlaszám: 13’700016-01527010-00000000] képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről alz

i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária Köz 5.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047546, adószáma: 24132402-2-44, pénzforgalmi jelzőszáma: 10300002-
10597122-49020015; Képviselő: Eder Lőrinc vezérigazgató)

mint Vállalkozó, (a továbbiakban: Vállalkozó),

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. ELŐZMÉNYEK

Megrendelő a „TSM rendszer üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges külső szakértői
támogatás beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 85. ~ (2) bekezdésének d) pontja szerint tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amely
közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett, így a Felek 1014460 szerződésszámon 2019. július 3-án
keretmegállapodást (továbbiakban: KM) kötöttek.

2. A módosítás indokai:

A NISZ Zrt, a 7/2013. (11.216.) NEM rendelet 1. sz. mellékletének 1.59.42. pontja alapján köteles
gondoskodni a nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat támogatására
kialakított hatósági informatikai alkalmazás (TSM Hatósági Informatikai Rendszer) és tesztprograin
üzemeltetéséről, melyre vonatkozóan a fent hivatkozott tárgyban KM-et kötött VállalkozóvaL
Az üzemeltetés forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) biztosítja a
NISZ Zrt. számára.
A COVm-1 9-koronavírus járvány kapcsán — a már hatályon kívül helyezett — veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján a minisztériumok költségvetésében
pénzügyi elvonásokra került sor. Emiatt a TSM rendszer üzemeltetési költségeinek fizetési átütemezését
kezdeményezte az ITM a NISZ Zrt-nél. Az átütemezett finanszírozás érdekében a NISZ Zrt-nek
módosítani szükséges a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó KM-et is annak érdekében, hogy a
szerződések fizetési ütemezése és a fedezetül szolgáló Megrendelői források biztosítása összhangba
kerülhessen.
A fenti pénzügyi elvonásra a COVID-1 9-koronavírus járvány magyarországi megjelenése
eredményeképp került sor 2020. évben, így azzal sem Megrendelő, sem pedig az ITM nem kalkulálhatott
20 19. évben, a KM megkötésekor.
A fentiekben foglaltak eredményeképp az ITM olyan szerződést tudott csak kötni Megrendelővel, amely
egy — utólagosan — elszámolásra kerülő teljesítési időszakként kezeli a 2020. szeptember 1-je és 2020.
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december 31’ napja közötti időszakot.
Megrendelő az ITM ideiglenes fon’áshiánya miatt:

- nem tudja a 2020. szeptember 1. — december 31. közötti időszakot a KM 111.4. pontjával
összhangban megrendelni Vállalkozótól,

-. nem tudott volna ás jelenleg sem tudna eleget tenni havi fizetési kötelezettségánek Vállalkozó
irányába a KM 111.10. ás a KM IV.2.1 1. pontja szerint,

így szükségessé vált Felek között a KM módosítása.
Figyelemmel arra, hogy jelen módosítás indoka kizárólag a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
forráselvonásra vezethető vissza, így megállapítható, hogy jelen módosítás sem volt előre látható a Felek
számára a KM aláírásakor.

Felek a fent bemutatott előre nem látható okból eredően, a Kbt. 141. ~ (4) bekezdésének c) pontjára
hivatkozással a lentiek szerint módosítják a KM-t:

3. Módosuló rendelkezések:

3.1’ Eredeti pout
„III 4. Konkrét te(jesítési kötelezettséget, a Felek között létrejött Egyedi Szerződés (113. pont)
keletkeztet. A közvetlen megrendelés megküldése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)
történik Vállalkozó köteles a megrendelést követő második munkanap végéig visszaigazolni a
megrendelést az EKR-en keresztül. A határidőbe nem számít bele az a nap, amikor a megrendelés
megküldésre került.
Megrendelő az alábbiak szerint rendelhet meg teUesitést Vállalkozótól:

a) A megrendelés kiküldése és a te[jesítés megkezdésének napja között legalább 15 naptári napnak
kell eltelnie.

b) A megrendelt időszak első napját Megrendelő úgy köteles meghatározni az a) pont betartása
mellett, hogy az a naptári hónap első napjával kezdődjön.”

3.2. Módosított pont:
III. 4. Konkrét teljesítési kötelezettséget, a Felek között létrejött Egyedi Szerződés (11.3. pont)
keletkeztet. A közvetlen megrendelés megküldése az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)
történik. Vállalkozó köteles a megrendelést követő második munkanap végéig visszaigazolni a
megrendelést az EKR-en keresztül. A határidőbe nem számít bele az a nap, amikor a megrendelés
megküldésre került.
Megrendelő az alábbiak szerint rendelhet meg teljesítést Vállalkozótól:

a) A megrendelés kiküldése és a teljesítés megkezdésének napja között legalább 15 naptári napnak
kell eltelnie.

b) A megrendelt időszak első napját Megrendelő Úgy köteles meghatározni az a) pont betartása
mellett, hogy az a naptári hónap első napjával kezdődjön.

Amennyiben a megrendelés kiküldése nem a 111.4. a)-b) alpontokban foglalt határidők
betartásával történik, a Vállalkozó dönthet úgy, hogy a megrendelést befogadja, azonban
teljesítésre befogadás hiányában nem köteles.

3.3.Eredeti pont:
„111 10. A KM alapján létrejövő Egyedi Szerződések esetében a te(jesítési határideje: Megrendelő
naptári hónapban köteles meghatározni a megrendelt időszakot (2007. évi cxxVII törvény (Ala tv.) 58.

5 szerinti határozott idejű elszámolás). Vállalkozó a Megrendelt teljes időszak során köteles nyujtani a
Műszaki leírás szerinti szolgáltatásokat.”

3.4. Módosított pont:
„III. 10. A KM alapján létrejövő Egyedi Szerződések esetében a teljesitési határideje: Megrendelő
naptári hónapban köteles meghatározni a megrendelt időszakot (2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)
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58. ~ szerinti határozott idejű elszámolás). Szerződő felek rögzítik, hogy 2020. szeptember 1-
2020.december 31-ig terjedő időtartamot egy teljesítési időszakként határozzák meg. Vállalkozó a
Megrendelt teljes időszak során köteles nyújtani a Műszaki leírás szerinti szolgáltatásokat.”

3.5. Eredeti pont:
„IV 2. II. A Vállalkozó az alábbiak szerintjogosult számlát kiállítani:

a havi átalányd[jas szolgáltatások esetében, a szerz&Jésszerű te(jesítést követően naptári hónaponként
nyz~tható be számla a IV 2,]. pontban előirtak alapján.”

3.6. Módosított pont:
„IV. 2. 11. A Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiáHítani:

a havi átalánydíjas szolgáltatások esetében, a szerződésszerű teljesítést követően naptári hónaponként
nyújtható be számla a IV.2.l. pontban előírtak alapján. A 2020. szeptember 1-2020. december 31-ig
terjedő szolgáltatási időtartamra Vállalkozó egy számlát nyújthat be a P7.2.1. pontban előírtak
alapján, az átalánydíj havi összegére figyelemmel 600.000.000,- Ft+AFA összegben.”

4. Záró rendelkezések

4.1. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek
és hatályban maradnak.

4.2. Jelen módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerint megszerezze a közbeszerzésekért felelős miniszter módosításhoz való hozzájárulását. A
módosítás hatályba lépése esetén anx~ak rendelkezéseit Felek 2020. szeptember 1 -jére visszamenőleg
alkalmazzák.

4.3. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a
Vállalkozót illet. Jelen szerződést a Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020. ‚/1 (3 Budapest, 2020. v!~• ‚2o

~ Vállalkozó részéről:

Bancsics Ferenc Éder Lőrinc
vezérigazgató vezérigazgató Q

NJSZ Zrt. i-Cell Mobilsoft Zrt. ~

~ Nungana kiiz S.Adosz,$,~: 241fl4o2.2.~4 S
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