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KEF azonosító: 20182
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Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszáin: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
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Cég neve Invitech Megoldások Zrt.
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám: 13-10-041599
Adószám: 25568509-2-44
Bankszánilaszám: 10950009-00000005-03841525
Képviseli: Salkovics Zsolt és Magyar Ferenc
Képviselő titulusa: meghatalmazottak

Cég neve Delta Systems Kft.
Székhely 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Cégjegyzék szám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Bankszánilaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve Dimension Data 1’Iagyarország Kft.
Székhely 1117 Budapest, Budafoki Út 60.
Cégjegyzék szám: 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
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Képviseli: Simon István
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Cég neve Grepton Zrt.
Székhely 1087 Budapest. Könyves Kálmán kit. 48-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-044561
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Képviselő titulusa: vezérigazgató
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Cég neve Telvice Kft.
Székbely 2040 Budaörs, Szabadság Út 135.
Cégjegyzék szám: 13-09-154539
Adószám: 13339076-2-13
Bankszámlaszám: 10102103-52864400-0100000()
Képviseli: Szajkó György
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve Szinva Net Zrt.
Székhely 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
Cégjegyzék szám: 05-10-000527
Adőszám: 24962106-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285
Képviseli: Bánszki Attila
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) m. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműkö
dést biztosító szokverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (rövid név: OPEN17)
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretinegállapodásos eljárás eredményeképpen a
Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: 1(M).

Vállalkozó egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát a Jelen szerződés és Vállalkozó együttmű
ködési megállapodása tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a(z) Jelen szerződést — meg
hatalmazás alapján — a(z,) összes közös ajánlattevő nevében hja alá.

Vállalkozó kt/elenti, hogy Jelen szerződésbői eredő kötelezettség teüesítéséért egyetenileges felelőssé
get vállal.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy Ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

KM azonosítószáma: KMO I OPEN 18
KM aláírásának dátuma: 2018. június S
KM időbeli hatálya: 2022. június 4.
KM keretösszege: 28.000.000.000 HUF

3. A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A jelen szerződés a keretinegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő — hivat
kozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött léti-e, a
..Az önkormányzati ASP rendszer kiterjesztéséhez sziikséges levelező rendszer és kiegészítő

Oldal 2/2

7 (2
V



szolgáltatások beszerzése, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos
kiterjesztése” (ASP 2.0) (KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008) c. projektekhez kapcsoló
dőan” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a
jelen szerződés I. számú mellékletében nevesített szolgáltatások biztosítását.

3.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Dimension Data Magya
rország KR. teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje

4.1. Jelen szerződés teljesítési határideje hatályba lépésétől számított 180. nap, a Műszaki leírásban
foglalt alábbi mérföldkövek szerint:

Mérföldkő Határidő

L mérföldkő A hatályba lépéstől számított 120. nap

11’ mérföldkő Az első mérföldkő teljesülésétől számított 60.
nap

4.2. A Szerződés az alábbiak szerint lép hatályba:

4.2.1 Jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Szerződés fedezetét megteremtő, „KÖFOP
1.0.0-VEKOP-lS-2016-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és
országos kiterjesztése (ASP 2.0)” című projekt meghosszabbítását biztosító Támogatási Szerződés 3.
sz. módosítása hatályba lépjen a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynökség mint Támogatást
Igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.

4.2.2. Megrendelő— tudomásra jutást követően - haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a Támogatási
Szerződés módosításának megkötéséről, továbbá abban az esetben, amennyiben a Támogató által jó
váhagyott módosítás olyan rendelkezést tartalmaz a határidő, illetve a fedezet tekintetében, ami befo
lyásolja jelen szerződés szerződésszerű teljesíthetőségét úgy Megrendelő erről is haladéktalanul írás
ban tájékoztatja Vállalkozót.

4.2.3. Felek jogosultak jelen szerződéstől elállni, amennyiben a Támogatási Szerződés-módosítás
olyan feltételekkel jön létre Támogató és Támogatást Igénylő között, ami ellentétes jelen szerződéssel,
a szerződésszerű teljesítést befolyásolja továbbá bármely Fél érdekét lényegesen sérti.

4.2.4 A 4.2.3. pont szerinti esetnek tekintendő különösen, amennyiben a szerződés hatályba lépése és a
„KOFOP-1.0.0-VEKOP-1S-20l6-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer tovább
fejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” című projekt Gelen pont alkalmazásában a továbbiak
ban: Projekt) meghosszabbított véghatárideje között kevesebb, mint 210 nap áll rendelkezésre a ha
tályba lépéstől számítottan a teljesítésre. Ebben az esetben Vállalkozó jogosult legkésőbb a szerződés
hatályba lépéséről szóló értesítéstől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől írásban elállni.
Amennyiben ezen jogvesztő határidő alatt Vállalkozó az elállási jogával nem él, Úgy Vállalkozó vál
lalja, hogy a Projekt zárását megelőzően legkésőbb egy hónappal jelen szerződést teljesíti. Ebben az
esetben, ahol a szerződés 4.1. pont szerinti határidőt említ. azon ..a Projekt zárását megelőző egy hó
nappaf’ határidőt kell érteni.

4.3. Megrendelő jogosult a Műszaki leírásban opcionálisként megjelölt licenceket (Műszaki leírás 3.1.
illetve 3.2. ijontia) egyoldalú jognyilatkozatával lehívni.

4.3.1. Az opcionális mennyiség terhére Megrendelő egy alkalommal jogosnlt lehívást kezdeményezni.

4.3.2. Az opció lehívására Megrendelő az I. mérföldkő szerződésszerű teljesítését követően jogosult és
annak legkésőbb a Szerződés. teljesítési határidejétől visszafelé számított 15. napig jogosu It.

4.3.3. Vállalkozó köteles a lehívást legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni.
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4.3.4. Az opcionális mennyiség teljesítési határideje: a szerződés 4.1. pont szerinti teljesítési határidő.

4.4. Megrendelő jogosult a Műszaki leírásban opeionálisként megjelölt órakeretből (Műszaki leírás
4.4. iontia) egyoldalú jognyilatkozatával lehívni.

4.3.1. Az órakeret terhére Megrendelő egy vagy több alkalommal jogosult lehívást kezdeményezni.

4.3.2. Az órakeret lehívására Megrendelő azl. mérföldkő szerződésszerű teljesítését követően jogosult
és annak legkésőbb a Szerződés, teljesítési határidejétől visszafelé számított 5. munkanapig adhat
Megrendelést.

4.3.3. Vállalkozó köteles a lehívást legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni.

4.3.4. Az órakeret terhére történő lehívások teljesítési határidejét Megrendelő jogosult meghatározni,
azzal, hogy nem határozhatja meg korábban, mint a megküldést követő 3. munkanap. opcionális
mennyiség teljesítési határideje azonos az alapmennyiségre irányadó határidővel,

5. A teljesítés helye

5.1. Vállalkozó a szerződést azalábbi helyszíneken köteles teljesíteni:
. 1135 Budapest, Csata u. 8.
• 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
. 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
. továbbá Vállalkozó saját ingatlanjaiban is jogosult teljesíteni, távoli hozzáféréssel, amennyi
ben a Műszaki leírásból más nem következik illetve amennyiben a feladat jellege ezt lehetővé teszi.

5.2. A licencek teljesítési helye: Vállalkozó a licencekről szóló igazolást, továbbá a licencek letöltésé
hez szükséges elérhetőséget, kódokat, stb. az alábbi elektronikus levéleímek mindegyikére köteles
megküldeni: licence~i~nisz,hu, licenceadmin(cl~nisz.hu

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát a jelen szerző
dés I. számú melléklete tartalmazza.

6.2. A jelen szerződés a teljes vállalkozó díj összege (Jelen szerződés I. számú mellékletében megha
tározott árak, egységárak alapján): legfeljebb 141.771.400,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz
Száznegyvenegymillió-hétszázhetvenegymillió-négyszázezer forint ± közbeszerzési díj ±
AFA. A fenti összegből az alapmennyiség összege: 139.771.400,- Ft +közbeszerzési díj+ AFA.
Opcionálisan rendelhető tételek összege: 2.000.000,- Ft +közbeszerzési díj+ AFA.

6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.3 pontjá
ban meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi be
szerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + AFA. A közbeszerzési dí
jat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.

6.4. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített nettó ellenértéken (6.2 . pont) túl további díjazás, költ
ségtérítés. vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
6.2 pontbai~ meghalározott ár a szerződés időtartama alatt kötöltnek tekintendő. nem módosítható.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vállalkozó a vállalkozási díjra a s:ómviw/rő/ szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A henyújtandó számla kötelező melléklete az
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előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) és Licencinformációs adatlap csatolása. Vállalkozó mérfőldkövenként egy darab számla
kiállítására jogosult, az adott mérföldkő szerzödésszerű teljesítése esetén.

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008
azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP
2.0) azonosító számú projekt költségvetése terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató
által közvetlenül kerül kifizetésre Vállalkozó részére.

7.3. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a
számla Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) történő beérkezését követő 15 na
pon belül. Vállalkozó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a
késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszí
rozásból fakadó bármely fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Vállalkozót megillető nettó értékét a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti 1cl köz
vetlenül átutalással a Kbt. 135. ~ (1) és (4) -(5) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekez
désében megbatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból szánnazó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Korin.
rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. A Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési ha
táridőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrende
lő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

7.6. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokomiuunikációs Szolgáltató Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevé
kenység leírását és annak VTSZ/SZJ1TEAOR számát,

- fizetési határidőként a 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

— a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát:

- KÖFOP-l .0.0-VEKÜP-l 5-201 6-00008

7.7. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) me~e
lölésével küldi meg a Vállalkozó részére a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. A Vállal
kozó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiál
lított számlájának befogadását a Megrendelő nem tagadhatja meg.

7.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra. ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.9. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataihan (a nevében.
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Me~zrendelőt írásban értesíteni.
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7. 0. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen Szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

7.11. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és
a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

7.12. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefiiggésben 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.

7.13. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírások
nak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

7.14. A szállítói finanszírozással kapcsolatban Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét az alábbiak
ra:
a) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá
tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Kormányrendelet
119. ~ alapján biztosítja a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

b) A szállítói előleget — ÁFA nélküli összeg tekintetében - (az előlegbekérő dokumentum Megrende
lőhöz történő benyújtásán keresztül) a Vállalkozó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A
Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartá
sát. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

c) Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható — ÁFA nélküli - összegének 10%-a erejéig
a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb inérté
kű előleg kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igé
nyelt szállítói előleg különbözetérejutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság
javára szóló, a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. * (1) bekezdése szerint
más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételé
vel nem nyújt biztosítékot. Az előleg visszatizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum be
nyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett
összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra Oly módon, hogy a Megren
delő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla végösszegébe, amíg az előleg teljes összege
levonásra nem kerül.

7.15. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Ajánlatkérő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásinentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Aján
latkérő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

8. A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó a jelen szerződésben, továbbá a Műszaki leírás szerint köteles teljesíteni szerződéses
kötelezettségeit.

8.2 Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel. jogosultságokkal.

8.3 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő. amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését. ezen körölmén) ről. a
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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.

8.4 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

8.5 Vállalkozó 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.

8.6 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért ágy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.

8.7 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

8.8 Vállalkozó, a Műszaki leírás 4.2. pontjában foglaltak szerinti köteles üzemeltetői oktatást tartani.
Az oktatást Megrendelővel egyeztetett időpontban kell megtartani oly módon, hogy az a
szerződés teljesítési határidejéig teljes körűen megvalósuljon.

8.9 Vállalkozó a Kivi szerint köteles biztosítani a jótállást a jelen szerződésben illetve a Műszaki
leírásban rögzített eltérésekkel:

8.9.1 Vállalkozó jelen szerződés keretében átadott rendszerrel és elvégzett feladatokhoz
kapcsolódóan, 12 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a I. mérföldkőhöz kapcsolódó
az átadás-átvételi jegyzőkönyv, Megrendelő által történő aláírásának a napja.

8.9.2 A jótállási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
Vállalkozó viseli.

8.9.3 A dobozos szoflverek tekintetében Megrendelőre a licenc felhasználási feltételekben
meghatározott jótállási feltételek vonatkoznak.

Megrendelő hibabejelentését elektronikus úton, napi 24 órában teheti meg vállalkozó alábbi
email címén: service.desk.hu~dimensiondata.coni
8.9.4
8.9.5 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartahnaznia:

- a meghibásodás időpontja,

- a hibajelenség leírása,

- a hibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések.

- a hiba prioritása (kategóriája),

- a hibát bejelentő személy neve. beosztása.

- a hibabejelentés ideje

8.9.6 Vállalkozó köteles a felmerült hibákat a bejelentéstől számítottan, a Műszaki leírásban
rögzített hibakategóriákhoz kapcsolódóan megadott határidőn belül kijavítani.
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8.10 Vállalkozó a műszaki leírásban meghatározott támogatást köteles biztosítani Megrendelő részére.
A támogatáshoz kapcsolódóan, az egyeztetések vonatkozásában Vállalkozó az alábbi
elérhetőséget biztosítja Megrendelő részére:

Neve: Garai György
Beosztása: projekt menedzser
Telefonszáma: +36702856186
e-mail címe: gyorgy.garai®dimensiondata. com

9. Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja
szerinti képviselője felé igazolni a teljesítés megtörténtét. Megrendelő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése
szerint kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (TIB), melynek mintáját jelen szerződés 4.
számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg
Vállalkozó az előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.

9.2 Az egyes mérföldkövek teljesítését igazoló T~ mellékletét képezik az átadás-átvételi
jegyzőkönyvek, melyből megállapíthatónak kell lennie az alábbiakriak:

9.2.1. 1. mérföldkő átadás-átvételi jegyzőkönyve:
a) Műszaki leírás 6.1.1. pontjának (1. mérföldkő teljesítésével kapcsolatos dokumentumok)
előírásai között felsorolt valamennyi dokumentum teljesítését Megrendelő elfogadta;
b) Vállalkozó kitöltött formában átadta a 6. számú melléklet szerinti Liceneinformációs adatlapot

9.2.2. 11. mérföldkő átadás-átvételi jegyzőkönyve:
a) a Műszaki leírás 6.1.1. pontjának (I. mérföldkő teljesítésével kapcsolatos dokumentumok)
előírásai között felsorolt valamennyi dokumentum teljesítését Megrendelő elfogadta;
b) az opcionális lehívott licencek tekintetében a lehívott mennyiség teljesítése szerződésszerűen
megtörtént és az ezekhez kapcsolódó (beleértve az ezek igazolását alátámasztó) dokumentumok
teljesítését Megrendelő elfogadta
c) az opcionális órakeret terhére a teljesítés szerződésszerűen to~~rtént
d) (licenc szállítása esetén) Vállalkozó kitöltött formában átadta a 6. számú melléklet szerinti
Licencinformációs adatlapot

9.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként mnegilletik.

10. Kötbér

10.1. Amenimyiben Vállalkozó jelen szerződés 4.1. pontban foglalt mérföldkövekre (illetve a 4.2.4.
pont szerinti esetben az 4.2.4. pontban foglalt határidőre) vonatkozóan előírt határidőknek. olyan
okból, amelyért felelős nem tesz eleget. késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelemni kötbér
mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi
kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja:

a) az 1. mérföldkő tekintetében az I. mérföldkőre vonatkozó nettó vállalkozói díj;
b) a 11. mérföldkő alapmennyisége tekintetében: a mérföldkőre vonatkozó nettó vállalkozói díj;
c) az opcionálisan lehívható licencek tekintetében: az adott icenefajta (Műszaki leírás 3.1. illetve

3.2. pontja) lehivott mennyiségének nettó értéke;
d) az órakeret (Műszaki leírás 4.4. pontja) tekintetében a 100 órás keret nettó értéke
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10.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít, Megrendelő hibás teijesi
tési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi
0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesíté
si kötbér alapja megegyezik a 10.1. pontban, a késedelmi kötbérre vonatkozóan felsorolt kötbér
alapokkal.

10.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali ha
tállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.

10.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

10.5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11. Jogszavatosság, szerzői jogok

11.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Meg
rendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

11.2. A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését köve
tően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett — jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni.

11.3. Vállalkozó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel ösz
szefiiggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalko
zó köteles továbbá ~negtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

11.4. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, bony a Szerződés keretében általa létrehozott Szerzői
védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyo—
nilfelhasználási joga, amely a Megrendelőnek a 11.5. pontban hivatkozott felhasználását korlá
tozná vagy akadályozná. egyébként az ilyen szellemi alkotások vagyoni jogai a Vállalkozót Vagy
annak alvállalkozóját illetik meg. Hannadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel
való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

11.5. A Vállalkozó kijelenti. hogy a Megrendelő számára átengedi a jelen szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és továbhhasznosítási jogát. Kije
lenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és —

időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb. a
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szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a szá
mítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve a kötelezettség
teljesítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb
korlátozás nélkül — hozzájárul a Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásoknak, műveknek a
Megrendelő és az általa megjelölt alfelhasználók általi felhasználásához (beleértve a fentiek sze
rinti felhasználási módokat is). A Jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve
a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozó által meghatározott árak magukban foglal
ják.

11.6. Vállalkozó, az általa, jelen Szerződés keretében végzett fejlesztésekre és a dokumentációra, a
szoftver megfelelő hardver- és szoftverkörnyezetben történő telepítésére, füttatására, tárolására és
archiválására, területileg, időben korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendelő részé
re, továbbá Megrendelő alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt
vállalkozásai, illetve az állami szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi enge
délye nélkül jogosult a jelen Szerződés keretében egyedileg fejlesztett szoftver átdolgozására, fel
dolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik sze
méllyel szerződést kössön. A Vállalkozó által jelen Szerződés keretében elvégzett, a már meglévő
szoftver termékekhez kapcsolódó szoftver követési szolgáltatások nem érintik a már meglévő
szoftver termékekhez fűződő szerzői jogokat.

11.7. Vállalkozó az általa elkészített dokumentumokra területileg, időben és felhasználó számban
korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendelő részére, továbbá Megrendelő
alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, illetve az
állami szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult a
dokumentumok átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, bogy ezen fela
datok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön.

11.8. Vállalkozó — a dobozos, illetve kereskedelmi termékek kivételével — köteles az új fejlesztések
mindenkori aktuális verziójának Vállalkozó által Megrendelő részére készített forráskódját, to
vábbá ennek módosításához és auditálásához szükséges minden információt, dokuinentációt átad
ni, amely esetben a forráskód a megrendelő tulajdonába kerül. A Megrendelő ajelen pont szerinti
szoftver módosításaihoz a dokumentációt és a forráskódot jogosult korlátozás nélkül felhasználni.

11.9. Vállalkozó a szerződés teljesítése során végzett fejlesztésekhez a 11.8. pont szerint készült
forráskódot, fejlesztett scripteket, migrációs fájlokat, rendszerezetten &helyezett módon, részletes
konimentekkel (objektumok és tagjaik közötti kapcsolat, hierarchia, be- és kimenetek stb.) köteles
ellátni. A kód — kommentezés során a beszédes technikai elnevezések hasznMata és a tisztán ta
golt, rendezett kód, valamint a bővíthetőség és a kompatibilitási szempontok szem előtt tartása is
Vállalkozó feladatát képezi.

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 módosíthatják, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.
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12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést Jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében Felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Megrendelő jogosult — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.

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

12.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta el.

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 kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. Titoktartás

13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak 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 tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesitésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak. hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
hanriadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve. hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megren
delőnek.
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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 azon
nali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
sult
Neve: Schindler Gábor
Beosztása: projektmenedzser
Telefonszáma: ±3617952119
e-mail címe: schinder.aabor~2Zinisz.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Garai György
Beosztása: projekt menedzser
Telefonszáma: ±36702856186
e-mail címe: gyorgy.garai~dimensiondata.com

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Dömötör Csaba Projektmenedzsment igazgató és dr. Rupp Zoltán projektigazgató

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolat
tartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Szcrződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

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

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

14.6. Szerződő Felek niegállapodnak. hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel. valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes aján
lott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
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15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

15.2. A jelen Pont értelmezése szempontjából Felek „vis major”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elbáríthatatlanul olyan okból következ
nek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadá
lyozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fóldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvi

rálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és ter

rorcselekmények;
D zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles 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, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a tel
jesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szer
ződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal fel-
mondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a 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.

16.2. Felek megállapodnak. hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivé
ve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna 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 köl
csönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
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16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összeüiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. 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 mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.

16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottaldcal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésé
től számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt Írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felinondani, vagy attól elállni.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Licencinforinációs adatlap

Jelen szerződés 16 szánmozott pontból áll, 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti pél
dányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést
Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2019. augusztus ‚Q~ Dátum: Budapest, 2019. augusztus

S
Bancsics Ferenc Simon István

vezérigazgató ügyvezető
Dimension Data Magyarország Kft., a közös ajánlatteNlS~ Zrt. vők nevében

Me2rendelo
Vallaikozo~

I
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1. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára1

Mennyiségt Nettó ár (Ft)t

Fix Fix
Műszaki KÖFOP- Egységár

leírás ‘ 100- (nettó
. Megnevezes . . . ‚ . V~jEflD1 ‚1’~~

fejezet vEKOp- Opció Mindösszesen Ft/mennyisegi . Opció Mindösszesen
hivatkozás 15- egység) * VEKOP-15-

2016- 2016-00008
00008

3.1 Levelezőrendszer kialakításához 35 000 10 45 000 1 180 41 300 000 11 800 000 53 100 000
szukseges licencek (db) 000

3.2 Mobile eszközök szinkronizálást 9 600 3 000 12 600 939 9 014 400 2 817 000 11 831 400
biztosító szoftver licencek (db)

Szoftver összesen 50 314 400 14 617 000 64 931 400

4.1 Levelező rendszer tervezése és 1 0 1 44 280 000 44 280 000 0 44 280 000
impiementálása (db)

4.2 Oktatási tevékenységek 1 0 1 2 560 000 2 560 000 0 2 560 000
4.3 Migrációs feladatok elvégzése (db) 1 0 1 28 000 000 28 000 000 0 28 000 000

(Opcionális) Közreműködés a felhő
4.4 automatizációs feladatok megva- 0 100 100 20 000 0 2 000 000 2 000 000

lósításában (Óra)
Szolgáltatások összesen 74 840 000 2 000 000 76 840 000

‘ Az ~ASP2Leve1ezés_árjész1etező_V2. 1” megnevezés Excel fáji 5 munkatapja
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1%~

Termék-
azonosító

(cikk
szá m)*

Mennyi
ségi egy

ség*

Nettó egységár Nettó összár (Ft)
(Ft)*

1 db felhasználóhoz tarozó
licencek

sor
szá
m

Te r
mé k

azono
sító

(cikk
szám)*

Termék megnevezése*
Meny
nyiség

*

Meny
nyiségi
egy
ség*

Nettó egy
ségár (Ft)*

Nettó ösz
szár (Ft) *

Levelezorendszer kialakitasahozszukseges licencek 1 180
PSP50 Perpetual SP license with 5000 premium users, Groupware, Second 7 db 41

1 00-DR location and 1st year of Premium Support 5 900 000 300 000
PSP5O Opció: Perpetual SP license with 5000 premium users, Groupware, 2 db 11

2 00-DR Second location and 1st year of Premium Support 5 900 000 800 000

sor
szám

Termék megnevezése*

1db felhasználóhoz
tarozó licencek

Mennyi
ség* **

Mobile eszkozok szinkronizalast biztosito szoftver licencek 939

1 SPA5000 ActiveSync for 5000 premium users 2 db 200 4 507 014

SPA1500 Opció: ActiveSync for 1500 premium 2 db 1 408 2 817
2 users 500 000

3 -

4 -
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Mennyi
ség (kur

zus)4

Mennyiségi
egység (tanfo

lyam nap)4
Nettó összár (Ft) ~

2 560
000

Oktatási tevékenységek
nettó ár

Üzemeltetői oktatás

Felhasználói oktatás

sorszám azonosító Termék megnevezése* Mennyiség4 Mennyiségi egység4 Nettó egységár (Ft)* Nettó összár (Ft) ~
(cikkszám)4

Levelezo rendszer tervezese es implementalasa 44 280 000

OpEN5zOLG12 Termektamogatas - konfiguralas (vezeto 296 ora 5 920 000
1 rendszermernok) 20 000

OPENSZOLG1S Terméktámogatás - bevezetés (vezető rend- 712 óra 14 240 000
2 szermernok) 20 000

OPENSZOLGO9 Terméktárnogatás - telepítés (vezető rend- 384 óra 7 680 000
3 szermernok) 20 000
4 OPENSZOLG57 Rendszer fejlesztés- kivitelezés 120 óra 20 000 2 400 000

sor
szám

Oktatási-
azonosító

(cikkszám)4
Tanfolyam megnevezése4

Tanfolyam részletező

Tanfolyam
nettó ára (Ft)4

OPENSZOLG Eladó által tartott oktatás - be- 5 nap (8 800 1 600
1 70 tanítás 2 óra/nap) 000 000

OPENSZOLG Eladó által tartott oktatás - be- 3 nap (8 480 960
2 70 tanítás 2 óra/nap) 000 000

Termék-
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Informatikai biztonság - auditok (elemzések, 216 óra 5400000
OPENSZOLG66

kockázat felmérések, dokumentálás) 25000
5
6 OPENSZOLGO3 Projektvezetés-vezető 400 óra 20000 8000000
7 OPENSZOLGO2 Projekt vezetés - asszisztens 80 óra 8 000 640 000

Migracios feladatok elvegzese 28 000 000

OPENSZOLG15 Termektamogatas - migracto (vezeto rend- 400 ora 8 000 000
1 szermernok) 20 000
2 OPENSZQLG57 Rendszer fejlesztés- kivitelezés 600 óra 20 000 12 000 000
3 OPENSZOLGO3 Projekt vezetés - vezető 360 óra 20 000 7 200 000
4 OPENSZOLGO2 Projekt vezetés - asszisztens 100 óra 8 000 800 000
5 -

6 -

7 -

8 -

(Opcionalis) Kozremukodes a feiho automatizacios feladatok megvalositasaban (Ora) 20 000

1 OPENSZOLGS9 Rendszer fejlesztés - integráció 1 óra 20 000 20 000
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2. számú melléklet

NISZ
NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Műszaki leírás

„Az önkormányzati ASP rendszer kitezfesztéséhez szükséges
levelező rendszer és kiegészítő szolg’iltatások beszerzése,

„Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiter
jesztése” (ASP 2.0) (KOFOP-].0.0- VEKOP-15-20] 6-00008,) c projek

tekhez kapcsolódóan”

tárgyú közbeszerzési e&áráslzoz
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I Bevezetés

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

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési stabilitás
megőrzéséhez fiíződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application Service Provider)
szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkormányzatoknak és adattárház
létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok összegyűjtését és elemezhetőségét.

Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben valósul meg:

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

Az önkormányzatok feladattámogatásához szükséges fejlesztések megvalósítása az Elektronikus Köz
igazgatási Operatív Program keretén belül, az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001. számú „Onkormányzati
ASP központ felállítása” című kiemelt projekt (a továbbiakban: ASP ~:0 projekt) keretében uniós támo
gatással zajlott. A fejlesztést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ugynökség (továbbiakban: KJFU)
által vezetett Konzorcium végezte, amelynek tagjai a Magyar Allanikincstár (továbbiakban: Kincstár), a
Belügyminisztérium (továbbiakban: BM), a KJNCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kit. (továb
biakban: KINCSINFO), valamint a NISZ Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban:
NISZ).

ASP szakrendszerek
Az ASP 1.0 projekt során egy olyan szakrendszer-portfólió került kialakításra, amely elsődlegesen az
önkormányzati hivatali munka támogatására, standard rendszereire fókuszált.

Adó szakrendszer

Az adórendszer feladata, hogy biztosítsa a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó központi- és
az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közteher, az adók módjára behajtandó köztartozások,
díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá az államigazgatási eljárási illeték nyilvántartását, elszámolá
sát, kezelését, illetve az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő
intézését.

Gazdálkodási szakrendszer

A gazdálkodási rendszer feladata a helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások,
térségi fejlesztési tanácsok és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási tevékenysé
gének támogatása.

Inuatlan-va ~vonkataszter szakrendszer

Az ingatlanvagyon-kataszter feladata, hogy biztosítsa az önkormányzatoknak az önkormányzati tulaj
donban lévő ingatlanok helyrajzi számon alapuló egységes szerkezetben történő egyedi nyilvántartását.
amely magába foglalja a földterületet, a földfelszínen lévő épületet, építményt, valamint a földalatti
közmű építményeket is.



Lratkezelő szakrendszer

Az lratkezelő alkalmazás feladata az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési tevékenységek
támogatása, legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával. Gondoskodnia
kell az iratok érkeztetéséről, iktatásáról, az iratok hollétének nyilvántartásáról, a megfelelő iratkezelési
sablonok használatáról, az ügyintézési folyamatok támogatásáról és a megfelelő ügykövetésről. Szabvá
nyos kapcsolatokon keresztül iktatási feladatokat végez el a szakrendszerek számára, átadja az iktatási
adatokat a szakrendszereknek, biztosítja a központi rendszer megfelelő funkcióinak használatát. Az
iratkezelés összetett funkció, melynek kötelező és egyben az önkormányzatok által igényelt része az
iktatás. Komplex iratkezelési szolgáltatásra a nagyobb önkormányzatoknál mutatkozik igény.

Ipar és kereskedelmi szakrendszer

Az Ipari és kereskedelmi rendszer feladata az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari ás kereskedelmi
igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű támogatása. Főbb területei: működési engedélyek, telepen
gedély, szálláshelyek nyilvántartása, társasház ás ingatlan kezelők nyilvántartása, rendezvény engedé
lyek nyilvántartása.

Portál rendszer

Az önicorniányzati Települési Portál feladata - az Internetről nyilvánosan elérhető módon — az önkor
mányzatra, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokra, ügyintézésre vonatkozó információk strukturált,
kereshető formában történő biztosítása az ügyfelek számára. A portál rendszer magában foglal egy Ön
kormányzati Hivatali Portál (ELUGY Portál) elektronikus ügyintézési felületet, amely lehetővé teszi a
lakossági és vállalkozói elektronikus ügyintézést az alábbiakra kiterjedően:

- elektronikus ügyindítás az Adó ás Ipar és kereskedelmi szakrendszerek meghatározott ügy
típusaira;

- Ügyfélkapu viszontazonosítást követően az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)
számára az adóegyenleg lekérdezése;

- ügyintézés státuszok követése.
Urlapkezelö szakrendszer

Az Űrlapkezelő szakrendszer három fő feladatot lát el: Az Űrlapmenedzsment alkalmazás feladata az
elektronikus űrlapok tervezési, önkormányzati parainéterezési ás megszemélyesítési, telepítési ás ver
zióváltási folyamatainak támogatása. A kérdőív ás nyomtatvány kitöltő szoftver lehetővé teszi az Ugy
félkapun regisztrált ügyfelek számára a közigazgatási tárgyú beadványok online kitöltését ás elektroni
kus úton történő benyújtását. A kérdöív- és nyointatványszerkesztő szoftverrel megtervezhetőek és elké
szíthetőek az űrlap sablonok. A központilag tervezett ürlapokat az önkormányzatok az ASP Központ
által biztosított paraméterező alkalmazással igazíthatják a helyi elvárásokhoz, illetve rendeletekliez.

ASP2.0 projekt
A KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-lS-2016-00008 „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és or
szágos kiterjesztése” (továbbiakban: ASP 2.0) projekt ASP 2.0 projekt célja az önkormányzati ASP
szolgáltatásrendszer Országos kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és egy
adattárház megvalósításával, illetve az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővíté
sével, továbbfejlesztésável.

Az önkormányzati ASP országos kiteijesztése — többek között - az alábbi eredményeket kívánja elérni,
az alábbi termékek ás műszaki eredmények leszállítását tervezi:

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

o az ASP Központ szervezetének és szolgáltatásinenedzsinent rendszerének továbbfejlesztése —

a Kincstár megyei igazgatóságainak bevonása és az önkormányzatok csatlakoztatásának auto
matizálása révén — az Országos kiszolgálási képességének megteremtése céljából;
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o a központi ASP országosan biztosítja az önkormányzatok Számára a szükséges IT biztonsági
szintnek való megfelelést, amely megköveteli az önkormányzati IT biztonsági szabályok meg
létét, betartását;

o szabályozási környezet optimalizálása a jogszabályalkotás vagy módosítás, illetve az önkor
mányzati belső eljárások, ügyrendek egységesítése révén;

• az ASP keretrendszer továbbfejlesztése, amely biztosítja a szakrendszerek egységes igazgatás-
szervezési modellen és együttműködési szabványokon alapuló ASP belső, illetve külső együtt
működését az önkormányzatok saját rendszereivel, az elektronikus ügyintézési szolgáltatások
kal és a közhiteles nyilvántartásokkal egyaránt;

• az ASP alkalmazás-portfóliójának továbbfejlesztése, ami lehetővé teszi egyrészt a jelenlegi ASP
szakrendszerek országos kiterjesztést kiszolgáló funkeióbővítését és integrációját, másrészt az
önkormányzatok gazdálkodásának és belső működésének teljes körű kiszolgálásához szükséges
Új szakrendszeri modulok vagy szakrendszerek bevezetését;

o az ASP szakrendszerekre, a Kincstár központi rendszereire és külső adatforrásokra építve egy
adattárház kiépítése, amely biztosítja az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos adatok
részletes és összefiiggéseiben történő elemzését, illetve az önkormányzati adatszolgáltatások
központi alapokra helyezését;

• az ASP szakrendszereinek és elektronikus ügyintézési szolgáltatásának illesztése a közhiteles
nyilvántartásokhoz, illetve a 2015-re megvalósított szabályozott elektronikus ügyintézési szol
gáltatásokhoz (a továbbiakban: SZEUSZ) ezáltal biztosítva az interoperabilitást;

• valamennyi önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal csatlakoztatása, illetve
az önálló informatikai üzemeltetést fenntartó önkormányzatok saját rendszereinek szabványosí
tott kapcsolódásának kiépítése az ASP szolgáltatásrendszerhez (a központi adatigények teljesí
tése mellett, például: adattárház töltése).

ASP levelezési rendszer ás célja
Az ASP (önkormányzati) felhasználók által használt Omail, Freemail, Vipmail, Citromail és egyéb in
gyenes levelezési szolgáltatások, valamint az Ünkormányzati Elektronikus Postaf~ók Szolgáltatás
(OEPS) kiváltása a cél, de ágy, hogy minél kevesebb funkcióvesztés történjen, illetve, hogy a levelezés,
mint szolgáltatás a Kormányzati Adatközpontból (KAK) valósuljon meg.

Az ÖEPS rendszerrel Belügyminisztérium célja egy olyan, az önkormányzatok részére ingyenes elekt
ronikus levelezőrendszer megvalósítása volt, majd azt követő üzemeltetése, mely lehetővé teszi a gyors
és hatékony elektronikus kommunikációt, annak érdekében, hogy a jövőben minden, az önkormányzat
ok számára fontos és hasznos információval szolgáló tájékoztatás, pályázati felhívás és egyéb dokutnen
turn időben és biztosan eljuthasson részükre.

Az Önkonnányzati Elektronikus Postafiók Szolgáltatás (ÖEPS) egy cpanel alapú terméken, annak
egyediesítésével lett kialakítva. A rendszer felhasználói felülete egyszerű, funkcionalitása korlátozott.
Nincs elérhető ActiveSync szabványú megoldás, nem megoldható a csoportmunka, naptárhasználat. Az
egyediesítés következménye, hogy a megoldásra nincs szállítói/gyártói támogatás, a epanel rendszer
fejlesztője által kiajánlott fiissítések telepítése csak magas kockázatok mentén, vagy egyáltalán nem
telepíthetők.

Az új levelezési rendszer kiépítésének és a meglévő ÖEPS kiváltás célja a hiányzó funkciók megterem
tése, az ASP környezetben kialakítandó felhasználói felülettel megegyező, folyamatokba integrálható és
egységesen üzemeltethető környezet kialakítása. Az OEPS rendszer csak a jegyzőket és a polgármeste
reket célozza. Az ASP levelezési rendszcr a teljes ASP (önkormányzati) felhasználók létszámát célozza,
a polgármesterekkel és jegyzőkkel együtt. Logikus tehát a már működő ÖEPS rendszert beinigráljuk
egy Országos lefedettséggel és kapacitással rendelkező. nagy biztonsággal üzemeltethető ASP levelező
rendszerbe.
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Levelezőrendszer bevezetése az önkormányzati dolgozók számára, valamint a meglévő ÖEPS kiváltása
a cél.

Licencek szállítása:

• Levelezőrendszer kialakításához szükséges licencek szállítása, a „0 Levelezőrendszer kialakí
tásához szükséges licencek” fejezetben leírt paramétereknek megfelelően.

• Mobil eszközök szinkronizálást biztosító szoftver licencek szállítása, a „0 Mobil eszközök
szinkronizálását biztosító szoftver licencek” fejezetben leírt paramétereknek megfelelően.

Szolgáltatások biztosítása:

o Levelező rendszer tervezése és implementálása, mely a „0 Levelező rendszer tervezése és
implementálása” fejezetben leírtak szerint.

o Oktatási tevékenységek:
o Üzemeltetői oktatások
o KulcsfeWasználói oktatások

o Migrációs feladatok elvégzése: ..

o A meglévő Onkormányzati Elektronikus Postaflók Szolgáltatás (0BPS) (lásd 1. sz.
Melléklet) postafiókokat modernebb, több szolgáltatással rendelkező rendszerbe
migrálni a meglevő emailcímek megtartása mellett.

o (Opcionális) Közreműködés a felhő automatizációs feladatok megvalósításában:
o Közreműködés a felhő automatizálás részeként kialakítandó levelező szolgáltatás kivi

telezésében, illetve az ehhez kapcsolódó szolgáltatások tesztelésében (opcionális 100
óra keret).

Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konk
rét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jel
lemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértékűt is elfogad.

3 Licencek szállítása

Levelezőrendszer kialakításához szükséges licencek

Beszerzési igény: 35.000 felhasználó számára levelező szoftver licencek szállítása. (Első mérföldkő,
Negyedik ütem)

Opcionális igény: További ~0.000 felhasználó számára levelező szoftver licencek szállítása. (Második
mérföldkő. Harmadik ütem)

24



Az alábbi licencek vagy azzal egyenértékű licencek szükségesek:

Áxigen
Minden licencet 12 hónap üzemeltetés támogatással szükséges megajánlarii.

Á lieencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):

PRM1 001 Felho alapu infrastrukturan, VMware virtualizacion futtathato es tamogatott
megoldas legyen

PRM1 002: A levelezőrendszernek teljes körűen támogatnia kell a klaszteren üzemelő, multi-
tenant működést. Az eleve nagy teljesítményű rendszer skálázhatóságáról le
hetőleg proxy modulok — imap, pop, smtp router, webmail proxy - gondoskodjanak,
melyek a megfelelő erőforráshoz — backend szerverhez — irányítsák a felhasználói
kapcsolatokat A rendszer dinamikusan bővíthető legyen újabb kiszolgálók
hozzáadásával. Mind a magas rendelkezésre állás, mind a terhelés elosztás legyen
megoldott rendszeren belül.

PRM1 003 Amennyiben az aktualis kiszolgalo eroforrasait meghaladjak a felhasznalok, legyen
lehetoseg domainenkenti migraciora, melynel a rendszer az uj kiszolgalora migralja
a felhasznaloi fiokokat es allomanyokat

PRM1 004: Magyar nyelvű felhasználói felülettel rendelkezzen, az adminisztrátori felület
esetén elvárás a magyar vagy angol nyelv;

PRM1 005 A megvalositando rendszer fo funkcioinak orokos licenc tipussal kell rendelkezniuk
A rendszer fo funkcioi email es naptarbejegyzesek kezelese, email, naptarbe
jegyzesek es nevjegykartyak elerese web alapu email kliensbol, valamint nyilt
protokollokon keresztul kommunikalo eszkozokbol es alkalmazasbol Nyílt proto
kollnak szamit minden, nem licenckoteles protokoll, mint peldaul POP3, IMAP,
SMTP, Cal, CardDav Nem szamit nyilt protokollnak peldaul az Activesync A licenc
lehetoseg szerint korlatlan domain hasznalatat engedelyezze, de legalabb 4 000-et

PRM1 006: A rendszernek minimálisan az alábbi kommunikációs protokollokat kell támogatnia
a külső és belső elektronikus levélküldés, valamint levelek elérése során:

‘ (E)SMTP;
IMAP;

• IMAPS;
Valamint az MAP és SMTP kommunikációhoz kapcsolódóan támogassa a STARTTLS
protokollt.
A STARTTLS protokollnál legalább az SMTP protokoll esetében támogatni kell a
titkosítási algoritmusok kiválaszthatóságát, melyik engedélyezett, melyik nem.
AZ IMAP protokollhoz kapcsolódóan a megoldásnak támogatnia kell az alábbi
funkciókat is:

Ékezetes karakterek a mappák neveiben;
IMAP IDLE;

• IMAP XLIST támogatás;
A naptárbejegyzések es névjegykártyák elérése nyílt protokollokon kell alapuljon,
de kiegészíthető legyen ActiveSync, vagy ezzel egyenértékű protokollal is.
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PRM1 007: Biztonsági beállítások:
• Minden támogatott protokollnál támogatott—és megkövetelhető — legyen

a titkosítás és erős authentikáció;
o „Flow control” maximahs kapcsolatszam, adott ido alatt uj kapcsolatok

szama, maximalis uzenet meret korlatozhato legyen, akar domainenkent is,
• SPF, DomainKeystamogatas,
o Feher es fekete listak tamogatasa,
o Orszagonkenti szuresi lehetosegek,
o Megszemelyesites ellen’ vedelem lokalis domainrol kuldo — vagy annak

tuno—email cimnel megkovetelheto legyen a bejelentkezes, es csak sikeres
hitelesítés után fogadja el a rendszer a levelet a küldőtől;

PRM1 008: Felhasználói szolgáltatások:
o Személyes, és megosztott, közös naptárak támogatása, ismétlődő felada

tokkal, emlékeztetőkkel;
• Feladatok kezelése, melyek delegálhatók, kioszthatók másnak is;
• Egyedi szűrőszabályok beállítása;
o Delegálási lehetőségek (feladatok, SendAs funkció);
• Levelezési listák;
a Archiválási lehetőség;
a Technikai postafiók lehetősége;
o Első bejelentkezésnél kötelező jelszócsere biztosított;
a Periodikus jelszócsere biztosított;
o Out of Office üzenetek beállítási lehetősége;

PRM1 009 Eleresi feluletek
Olyan webfelulettel kell rendelkezzen, mely billentyuzet kombinaciokkal is
vezerelheto, illetve a „drag&drop” funkciokat is tamogatja Tovabba olyan felulettel
rendelkezik, mely tamogatja legalabb az alabbi bongeszoket

a Firefox / Firefox ESR
o Internet Explorer 11/ Edge
o Chrome
o Safari

A webmail felületnek okostelefonról és táblagépről is elérhetőnek kell lennie, külön
erre optimalizált felületen keresztül. Támogatni kell minden olyan klienst, mind PC
n, mind okostelefonon és táblagépen, mely a korábbiakban felsorolt szabványos
protokollokat támogatja. Ezen felül támogatással kell rendelkezzen a Microsoft
Outlook levelező rendszerhez is.

[ PRM1 010: A megvalósítandó rendszernek képesnek kell lennie Active Directoryban,
LDAP alapú címtárban elérhető felhasználói adatbázishoz csatlakozni, és onnan
azonosítani a felhasználókat. LDAP protokoll támogatása elvárás.
A rendszernek ezen felül rendelkeznie kell belső felhasználói adatbázissal is, amen-

: nyiben a felhasználók nem címtárban kerülnek tárolásra.
PRM1 011: Névjegyek kezelése (CardDav és ActiveSync kapcsolaton elérhető), tenanton belül

központi címtár és saját névjegytár használatával.
PRM1 012: Legyen lehetőség a csak egy ideig élő — temporális — email címek létrehozására.

Az üzenetekhez lehetőség legyen egyedi üzenetet — disclaimer — csatolni, hozzáfűz
ni.
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PRM1 013: A rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy minden domain külön adminiszt
ratorral rendelkezzen, de ezek az adminisztratorok egy magasabb szintu adminiszt
rator ala is tartozhassanak
Az adminisztratori szerepkor finomhangolhato legyen, tobb kulonallo jogosultsagra
legyen szetbonthato
Az adminisztraciot web alapu feluletrol, illetve CLI eleressel is lehessen elvegezni
Utobbival automatizalhatoak lesznek a feladatok, illetve kulso eszkozzel is admin
isztralhatova valik a rendszer, amennyiben egy masik adminisztratori panelba kell
beepiteni az adminisztracios lehetoseget

PRM1 014: A felhasználók, csoportok és domainek szintén — szolgáltatási — osztályokba legy
enek szervezhetők, mely előírja a küldhető levelek méretét, mennyiségét — akár
adott Idő alatt—, a kiajánlott szolgáltatásokat — p1. csak email szolgáltatással ren
delkeznek, de naptárral nem —‚ milyen biztonsági beállításokat érnek el,
alkothatnak-e egyedi szűrőszabályt, milyen kvótával rendelkeznek és Így tovább.
A domainek tulajdonságai később is legyenek bővíthetők — tárterület, felhasználók
száma stb.—, alakíthatók.
A rendszer támogassa a domainek átnevezését is.

PRM1 015 A rendszer az emaileket, naptarbejegyzeseket, es minden egyeb domainhez tartozo
informaciot egy gyorsan keresheto adatstrukturaban tartsa A tarolok bovithetoek
kell legyenek, amennyiben tobb tarteruletet szeretnenk adni egyes domaineknek A
tarolok indexeltek, es tobb cimzettnek szolo levelet, csatolast csak egy peldanyban
tartson meg a rendszeren.

PRM1 016: A rendszernek képesnek kell lennie spam- es vírusszűrő átjáróval történő kommu
nikációra, de legyen lehetőség a rendszert alkotó kiszolgálókon is a spam- es
vírusszűrésre.

PRM1 017 Az Ajanlatkero az alabbi operacios rendszerek valamelyiken szeretne uzemeltetni a
levelezo rendszert, ezert elvaras ezen operacios rendszerek kozul legalabb egyen
valo mukodes tamogatasa

o SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3/12 SP2 x64
o CentOS 6 x64
o CentOS7x64
o Ubuntu Server 12.04 LTS x64
o Ubuntu Server 14.04 LTS x64
• Debian GNU/Linux 6.0.10 x64
o Debian GNU/Linux 7.7 x64

PRM1 018: A rendszer állapotáról az információk naplózhatóak legyenek — syslog — vagy akár
távoli kiszolgálóra legyenek gyűjthetőek SNMP-n keresztül. Többszörös beépített
paraméter alapján lehessen monitorozni és ezek alapján egyedi jelentések ké
szítésére is lehetőség legyen.

Mobil eszközök szinkronizálását biztosító szoftver licencek

Beszerzési igény: 9.600 felhasználó számára mobil eszközök szinkronizálását biztosító szoüver licen
cek szállítása. (Első mérföldkő, Negyedik ütem)

Opcionális igény: További 3.000 felhasználó számára mobile eszközök szinkronizálást biztosító szofl
ver licencek szállítása. (Második mérföldkő. Harmadik ütem)

Az alábbi licencek Vagy azzal egyenértékű licencek szükségesek:

AetiveSync
Minden licencet 12 hónap üzemeltetés támogatással szükséges megajánlani.
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A licencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):

PRM2 001 A megajanlott mobil eszkozok szinkronizalasat biztosito szoftver licenc tegye
lehetove a mobilkeszulek szinkronizalasat asztali szamitogeppel vagy olyan
kiszolgaloval, amely kompatibilis szoftvereket futtat, koztuk az Expresso
Livre, a Microsoft Exchange Server, az Atmail, az Axigen, a Horde, az Ice-
Warp Server, a Kerio Connect a Kolab, az MDaemon Messaging Server, a
Novell GroupWise, Tine 2 0, Scalix, Zarafa / Kopano Z-push vagy Zimbra
segitsegevel A megoldasnak egyutt kell tudnia mukodni a Magajanlott 1ev-
elezőrendszerrel.

PRM2 002: A megajánlott mobil eszközök szinkronizálását biztosító szoftver licenc az
asztali gépeken szinkronizálja az e-maileket, a naptárat a névjegyeket és a
feladatokat a Microsoft Outlook kliens programmal, valamint az internetes
könyvjelzőket és fájlokat.

PRM2 003 A megajanlott mobil eszkozok szinkronizalasat biztosito szoftver licenc biz
tositsa a fajlok ken atvitelet mobil eszkozre, valamint korlatozott biztonsagi
es mentesi funkciokat, valamint a mobileszkozre alkalmazasok telepiteset es
eltávolítását.

4 Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Levelező rendszer tervezése ás implementálása

A kiépítendő rendszernek biztosítani kell a Belügyminisztérium és az önkormányzatok, az önkormány-.
zatok ás az állampolgárok, valamint az önkormányzatok egymás közötti ellenőrizhető, gyors ás bizton
ságos email alapú komnunikációt, valamint események létrehozását — naptár &nkciót — teszi lehető
vé. A megvalósítandó rendszernek skálázhatónak továbbá nyílt és elérhető szabványokon alapuló kom
munikációs csatornákon kell alapulnia, valamint a rendszer elemeinek dinamikusan bővíthetőnek kel]
lennie, amennyiben a terhelés megnő.

A rendszer tervezése során olyan megoldásra, azaz szoftver eszközre ás annak rendszer szintű imple
mentációjára kell ajánlatot adni, mely a fő funkciók során az alábbi méretezési követelménynek megfe
lel. A fő funkciók az emailek, naptárbejegyzések ás névjegykártyák kezelése, valamint különálló admi
nisztrátori hozzáférések biztosítása domainek és aldoniainek szerint.

Fefliasználók száma: 35.000 ás opcióként, további 10.000, azaz 45.000 felhasználó kiszolgálást kell, a
rendszernek biztosítania.

Felhasználói fiókok mérete: felhasználónként 800 Mbyte.

Kezelt domainek száma: legalább 4.000 domain.

Adminisztrátorok száma: a későbbiekben specifikált szám, de legyen lehetőség minimálisan minden
kezelt domainnek különálló adminisztrátort létrehozni.

A f&használók felvétele/törlése/inaktívvá tétele/módosítása/jelszavak kezelése a tenant-admin feladata
lesz minden tenant (bérlő) esetében. A le”elező rendszer nem az ASP Keretrendszer mögött fog elhe
lyezkedni. így az önkormányzati dolgozók az ASP rendszertől független felhasználónév/jelszó párossal.
a nyílt internetről érik cl azt.

29



On konnánvza Ii tenant ak

V Minden önkormányzatot egy, egymástól rnggetlen tenant szolgál ki, aminek van egy tenant
admin felhasználója;

V Tenant-admin személye: az adott önkormányzat jelöli ki;
V Tenant-admin feladatai: felhasználók felvétele/törlése/inaktívvá tétele/módosítása/terjesztési

listák kezelése;
V Címtisták migrációja: régi levelezőrendszerekből a meglévő címlisták migrációja központilag

nem lehetséges. A felhasználók csv segítségével megtehetik;
V Címlisták kezelése: a felhasználók maguk kezelik a személyes címlistáikat, illetve van egy

tenanton belüli közös címlista, amit a tenant-admin tart karban;
V e-mail cím formátum: ®[önkormányzatj.lgov.bu;
V e-mailek migrálása: régi levelezőrendszerekből a meglévő emailek migrációja központilag

nem lehetséges és nem feladat;
A kialakítás során a megoldást két telephelyre geo-redundáns módon (két telephelyen, aktív — passzív)
kell kialakítani.

A rendszert Úgy kell megtervezni, bogy várhatóan az üzemeltetőnek az alábbi SLA elvárásokkal kell
üzemeltetnie:

Nyitvatartási idő Minden nap 0:00 — 24:00

Rendelkezésre állási Idő Éves 99,5%

Helyreállítási Idő (RTO) 24 óra

Helyreállítási célkitűzés (RPQ) 24 óra

Az Ajánlatkérő infrastruktúra szolgáltatás keretében az alábbi technológiákat és hardver, szoftver kom
ponenseket tudja biztosítani a feladat elvégzéséhez, melyet az Ajánlattevő a rendszer implementálásá
hoz felhasználhat:

. Két telephely, redundáns összeköttetéssel;
o VMware virtualizáció, VMware vSphere 6±;
• A PRM1 017 ás a PRM3 001 követelmény azonosítónál megadott operációs rendszerek;
o Számítási kapacitás telephelyenként: —70 vCPU (1:3 arány), —240GB memória (Egy virtuális

szervernek maximálisan 16 vCPU ás 128GB RAM ajániható ki.)
a Tárolási kapacitás telephelyenként: EMC VMAX 3 400K-ról kiosztva —3OTB lemezterület; (Tá

roló replikáció és NAS ümnkcionalitással.)
o F5 típusú perimeter eszköz az alábbi képességekkel:

o SPI (Stateful Packet Inspection), állapottartó csoniagszűrő tűzfal;
o 081 Layer 7 (alkalmazás réteg) proxy működés, protokoll megfelelőségi ellenőrzéssel;
o WAF (Web Application Firewall) képesség;
o Álapszintű (rálák szabályozásán alapuló). illetve kifinomultabb DoS és DDoS védelmi

képesség;
o Hardveres SSL gyorsítás;
o ADC (Application Delivery Controller), terheléselosztó hnkciók, szolgáltatások publi

kációja;
o SSL alapú távoli kliens elérés (Remote Access \JPN);

• IBM mentési megoldás. IBM Spectrum Protect mentőszoftverrel; (Image ás kliens alapú menté
si megoldást támogat.)

A tervezési időszakban az összes hardver és szoftver komponeas a fentieknél részletesebb listála és
paraméterei ismertetésrc vagy átadásra kerül a Szállító részére a szerződés hatálybalépését követő 5

30



mirnkanapon belül. A fent ismertetett kapacitás igényektől minimálisan el lehet térni, a jelenleg allokált
erőforrások kerültek ismertetésre.

A rendszer tervezése (Első mérföldkő, Első ütem) és implementálása (Első mérföldkő, Második ütem)
során a kővetkező feladatokat kell elvégezni:

o Tervezés, rendszerterv készítése;
o Telepítési és üzemeltetői dokumentációk elkészítése;
o Operációs rendszer fölötti telepítésekben való aktív közreműködés az Ajánlatkérő szakemberei

vel együttműködve, szoftver komponensek optimális paraméterezései;
o Levelezőrendszer kialakítása;

o Mentési stratégia kialakításában való közreműködés;
o Konzisztens és támogatott mentési stratégia impiementálása;

o Rendszermenedzsment és felügyelet kialakítása,
o Monitorozási pontok definiálása és a paraméterek átadása az Ajánlatkérőnél megtalál

ható PVSR monitorozó rendszer felé;
o Monitorozási pontokhoz induló határérték megadása;
o A naplóbejegyzéseket az Ajánlatkérőnél meglévő naplógyűjtő felé kell továbbítani va

lamilyen szabványos, például syslog formátumban;
o Funkcionális tesztek elvégzése és dolcumentálása;
o Oktatási tevékenységek elvégzése;
o DR tesztekben való közremtiködés;

Oktatási tevékenységek

Ajánlatkérő az alábbi 2 típusú oktatást vár el (Első mérföldkő, Harmadik ütem):

- Üzemeltetői,
- Kulcsfelhasználói.

zemeltetői oktalások

Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges valamennyi
eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő maximum 20 szakembere részére. Az oktatásnak mi
nimum 3 naposnak (8 óra/nap) kell lennie, magyar nyelven kell tartani. Olyan képzés szükséges, mely
során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás karbantartásához, napi üzemeltetéséhez szükséges szaktudást
teljeskörűen adja át.

Létszámra és időtartamra vonatkozó elvárások:

Alkalmak száma Időtartam alkalman- Résztvevők maximális
minimálisan ként minimálisan száma 1 alkalommal

2 3nap (8 óra/nap) lüfő

Az oktatást legalább alábbi tartalommal kell megtartani:

a Levelezőrendszer üzemeltetői oktatása:
o Paraméterezés, konfigurációs beállítások;
o Méretezési. bővítési, telepítései eljárások;
o Monitorozás, hibakeresés feladatok;
o Napi szintű tevékenYségek;

Ennek megfelelően 2 azonos tartalmú tanfolyamot kérünk megajánlani. levelezőrendszer üzemeltetői
oktatásához. A munkavégzés és a projekt folytonosságának biztosítása érdekében az oktatások legalább
két — azonos tartalmú (minimum 2 alkalom, alkalmanként minimum 3 nap) — részletben kerüljenek meg—
tartásra. A megajánlott tanfolyamokat a mellékelt ár-részletező táblázatban is szerepeltetni kell.
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Az oktatási anyagot és a tanfolyam tananyagát elektronikus (PDF) formátumban is át kell adni az aján
latkérőnek. Az oktatáshoz nem tartozik vizsgázás, vagy bármilyen számonkérési rendszer.

A tantermi oktatáson kívül amennyiben azt Ajánlatkérő igényli, az Ajánlattevőnek On the job módszer
rel be kell vonnia Ajánlatkérő szakembereit a telepítés /üzembe helyezés folyamatába.

Kulcsfelhasználói oktatúsok

Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges valamennyi
eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő maximum 40 szakembere részére. Az oktatásnak mi
nimum 3 naposnak (8 óra/nap) kell lennie, magyar nyelven kell tartani. Olyan képzés szükséges, mely
során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás kulesfelhasználói szinthez szükséges szaktudást teljeskörííen
adja át.

Létszámra és időtartamra vonatkozó elvárások:

Alkahnak száma Időtartam alkalman- Résztvevők maximális
minimálisan ként minimálisan száma 1 alkalommal

2 3 nap (8 óra/nap) 20 fó

Legalább alábbi tartalommal kell megtartani:

o Levelezőrendszer felülete, menürendszere;
• Postafiókok kezelése;
o Felhasználók felvétele/törléseiinaktívvá tétele/módosítása/terjesztési listák kezelése;
o Címlisták kezelése;

Ennek megfelelően 2 azonos tartalmú tanfolyamot kérünk megajánlani, levelezőrendszer kulcsfelhasz
nálói oktatásához. A munkavégzés és a projekt folytonosságának biztosítása érdekében az oktatások
legalább két - azonos tartalmú (minimum 2 alkalom, alkalmanként minimum 3 nap) — részletben kerül
jenek megtartásra. A megajánlott tanfolyamokat a mellékelt ár-részletező táblázatban is szerepeltetni
kell.

Az oktatási anyagot az Ajánlatkérőnél levő Moodle open source c-learning (https:!/moodle.org/) rend
szer által használható SCORM formátumban és a tanfolyam tananyagát elektronikus (PDF) formátum
ban is át kell adni az esetleges későbbi, házon belüli oktatások biztosítása érdekében. Az oktatási anya
gokat olyan feltételek mellett kell biztosítani, hogy az Ajánlatkérő saját céljai érdekében azokat korláto
zás néllcül visszajátszhassa. Az oktatáshoz nem tartozik vizsgázás, vagy bármilyen számonkérési rend
szer.

Migrációs feladatok elvégzése
További feladat a fentiek szerint újonnan létrehozott, az ASP portfóliójába integrált levelező rendszerbe,
az önkormányzati dolgozók postafiók szolgáltatása mellé, a már meglevő, de elavult szolgállatásokat
nyújtó Onkormányzati Elektronikus Postafiók Szolgáltatásból (0BPS) (lásd 1. sz. Melléklet) a használt,
nem személyes postaíiókokat - a meglevő emailcímek és postafiók tartalmak megtartása mellett -

átinigrálni. Á migrációs feladatokat az Új levelezőrendszer átadását követően lehet elvégezni (Második
mérföldkő. Első ütem).

V Egy, az Önkormányzati tenantoktól Riggetlen tenant, ami a korábbi ŐEPS rendszer levelezési
szolgáltatásait hivatott megvalósítani;

V A korábbi ÖEPS rendszer rövid leírása az 1. sz. mellékletben olvasható;
V Tenant—admin személye: az eddig is elfogadott és bevált módszertan szerint a NISZ munkatársa:
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V Tenant-admin feladatai: felhasználók felvétele/törlése/inaktívvá tétele/módosítása/jelszavak ke
zelése;

V Címlisták ősfeltöltése/migrációja: egyszeri migráció történik a régi ÖEPS rendszerből;
~ Címlisták kezelése: a felhasználók maguk kezelik a személyes címlistáikat, illetve van egy

tenanton belüli közös eímlista, amit a tenant-admin tart karban;
V e-mail Cím formátum: @mail.lgov.hu (lásd 1 .sz. Melléklet);
V e-mailek migrálása: régi ÖEPS levelezőrendszerekből a meglévő emailek migrációját indulás

kor központilag meg kell oldani a szállítónak;
V A migráció során a régi jelszavak átvihetőségét az Ajánlatadó vizsgálja meg, ha megoldható,

adjon hozzá automatizált megoldást.;

(Opcionális) Közreműködés a felhő automatizációs feladatok megvalósításában

A felhő automatizálási megoldást az Ájánlatkérő egy másik eljárás keretében szerzi be. A technológiai
részleteket a tervezési időszakban (az Ajánlattevői kérést követő 5 mtmkanapon belül) adja meg Aján
latkérő az Ajánlattevő számára.

A felhő automatizálást végző vállalkozóval történő megfelelő együttműködés érdekében az Ajánlatte
vőnek az alábbi feladatokat szükséges elvégeznie (Második mérföldkő, Második ütem):

o Multi-tenant kezeléshez szükséges információk átadása;
o A bérlők, domainek, felhasználók integrációjával kapcsolatos szakmai tanácsadás;
o A szállított rendszer API (Application programming interface) leírásának átadása;
o Tesztrendszer létrehozása (Tesztrendszer ismérvei: architektúrában és verzióban megegyezik az

éles rendszerrel, méretében alkalmasnak kell lennie &nkcionális tesztelésekre, a rendszer teljes
életciklusa alatt feltartandó, éles felhasználó nem jelenik meg a rendszerben);

o Tesztelésben való közreműködés;
Az Ajánlattevő a fenti feladatok elvégzése érdekében adjon ajánlatot 100 óra mértékben. Ezen órákat
folyamatosan a felhő automatizálás kialakításával párhuzamosan fogja Ajánlatkérő lehívni.

5 Üzemeltetés támogatási feltételek

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre és az elvégzett szolgáltatásokra a bekerü
lési érték részét képező teljes-körű 12 hónap üzemeltetés támogatást. Ajótállási és üzemeltetés támoga
tási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

Üzemeltetés támogatással kapcsolatos elvárások Ajánlattevő felé (gyártói támogatás):
~.~‚‘ ~‚ .„~„‘ ~

“1-es súlyossági szint” hibabejelentés visszaigazolása és hibaelhárítás
(kritikus) megkezdése 4 órán belül
“2-es súlyossági szint” (magas) hibabejelentés visszaigazolása és hibaelhárítás

megkezdése 8 órán belül
PRM4 001:,, . . . .„ . . . . . . . . . ‚ .3-as sulyossagi szint hibabejelentes visszaigazolasa es hibaelharitas ‚

(közepes) megkezdése, következő munkanap

“4-es súlyossági szint” (alac- hibabejelentés visszaigazolása és hibaelhárítás
sony) megkezdése, következő munkanap

‘ PRM4 002: 12 hónap üzemeltetés támogatás biztosítása

H ibabejelentés lehetősége:

o hét minden napján 0-24 óra között;
o írásban. telefonon vagy weben történő bejelentés lehetősége:

Kritikus hibák esetén a hibák elhárítása az Ajánlatkérő kérésére az Ajánlatkérő budapesti telephelyén.
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Hibakategóriák:

“l-es súlyossági szint” (kritikus):
Olyan kritikus termékprobléma, amely az Ügyfél üzletmenet-folytonosságára van hatással a
rendszert alkotó termékek normál működésének megszakadása miatt, és amely a termék vagy az
operációs rendszer összeomlását, adatvesztést, alapértelmezett beállítások nem biztonságos ér
tékre módosulását, vagy olyan biztonsági problémákat okoz, amelyekre nem adható kerülő
megoldás.
ide sorolódnak még az olyan kártevőesemények is, amelyek hatással vannak az Ügyfél üzlet
menet-folytonosságára.

Például:
o minden helyi hálózat (vagy annak kritikus része) működésképtelen;
o emailek fogadása vagy küldése nem megoldható, az emailek hozzáférése semmilyen

csatornán — Miens alkalmazás, webmail, okostelefon — nem megoldott.

“2~es súlyossági szint” (magas):
Olyan mérsékelt termékprobléma, amely a termék funkcionalitását érinti, de nem okoz adatsérü
lést/adatvesztést vagy szoRverösszeomlást. Az l-es súlyossági szintű (kritikus) hiba, kerülő-
megoldás megadása esetén 2-es súlyossági szintre (magas) kerül átsorolásra. Ide sorolódnak
még az olyan kártevőesemények is amelyek a termék hinkcionalitását érintik, de nem okoznak
adatsérülést/adatvesztést vagy szoüverösszeomlást.

Például:
o emailek nagy mértékű késése, tartós fennakadás az emailek küldésében és fogadásában;

“3-as súlyossági szint” (közepes):
Olyan nem-kritikus hibatípus vagy szolgáltatást érintő kérés, amely nincs hatással a termék
funkcionalitására.

Például:
o a termék részleges meghibásodása, de ez más, Ügyfél által használt alkalmazásokat nem

érint;

“4-es súlyossági szint” (alacsony):
Olyan egyéb, nem-kritikus hibatípus vagy szolgáltatást érintő kérések, amelyek nem felelnek
meg a fenti felsorolt hibatípusoknak, ebbe a kategóriába esnek.

Üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell továbbá:

• Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoflverli-issítéseihez;

• 7x24 órában támogatást és hibaelhárítás megkezdését;
Ó Lc~zúllítandó (lck’IIncr’tumok’ (lokunmeatunmok tartalmi cl’ árá’~ai

A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat elektronikus (szer
keszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. A dokumentációnak meg kell felelnie a
41/2015 BM rendeletrek. Az Így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon. korlátozás nélkül
felhasználhatja.

Feladatvégzés soi án leszáilitanrió dokumentumok

Leszállítandó dokumentumok Első mérföldkő Első ütem (Levelező rendszer tervezése)
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o Rendszerterv, a „O Rendszerterv” fejezet alapján;
Leszállítandó dokumentumok Első mérföldkő Második ütem (Levelező rendszer implementálása)

o Telepítési és üzemeltetői dokumentációk, a ‚.0 Telepítési dokumentum” és a „O Üzemeltetési
dokumentációk” fejezet alapján;

o Felhasználói kézikönyv, a „0 Felhasználói kézikönyv” fejezet alapján;
o Biztonsági terv, a „0 Rendszerbiztonsági terv tartalmi elemei” fejezet alapján;
• Egyeztetett tesztelési tervek elkészítése a „0 Teszt-terv” fejezet alapján;

o Tesztelésijegyzőkönyvek, a „0 Tesztelési jegyzőkönyv” fejezet alapján;
o Katasztrófa elhárítási terv, a „0 Katasztrófa elhárítási terv (DRP)” fejezet alapján;

Leszállítandó dokumentumok Első mérföldkő Harmadik ütem (Oktatási tevékenységek)

• Oktatási tematika, oktatási anyagok;
o Jelenléti ívek

Leszállítandó dokumentumok Első mérföldkő Ne~yedik ütem (Licencek és Mobil eszközök szinkroni
zálását biztosító szoftver lieencek szállítása)

o Licenc igazolások;
o Hozzáférés a gyártó szoftver&issítési csatornáihoz, weboldalaihoz;

2. niérüjld kő tcljesítésével ka pesolatos dokutneni amok

beszállítandó dokumentumok Második mérföldkő Első ütem (Mi~rációs feladatok elvé~zése)

o Migrációs terv;
beszállítandó dokumentumok Második mérföldkő Második ütem (Közreműködés a felhő
automatizáeiós feladatok me~valósításában — Opciós feladat)

O Közreműködésről jegyzőkönyvek;
• Tanácsadási tevékenységről készített dokumentumok;
• Interface leírások;
o Tesztrendszer dokumentációk;
• Tesztjegyzőkönyvek.

Leszállítandó dokumentumok Második mérföldkő Harmadik ütem (Licencek és Mobil eszközök szink
ronizálását biztosító szoftver licencek szállítása — Opciós feladat)

o Lieenc igazolások;
. Hozzáférés a gyártó szoftver&issítési csatornáihoz, weboldalaihoz.

Rendszerterv

Q Rendszer-architektúra és működés bemutatása
o A rendszerfunkcionalitásának, működésének rövid, bevezető jellegű leírása;
o Az alkalmazás modellje (p1.: kétrétegű kl iens/szerver, batch feldolgozás);
o Logikai architektúra terv:

A rendszer fő komponenseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása: ábra ± ábraina
gyarázó szöveg;

o Alkotóelemek (modulok) és kapcsolataik, szerepük szöveges leírása;
o Hardverplatformok: (Ajánlatkérővel közreműködésével.)
o Szoftverkörnyezet (p1.: operációsrendszerek, adatbázis-kezelők, üzenetvivők, íiiggvény

tárak);
o Fő tervezési elvek és szempontok a megfelelő követelményekkel indokolva;
Logikai hálózati terv;

o Rendszer szintű biztonsági funkciók:
o Jogosultsági modell;

Ajogosultsági modell bemutatása és annak az egyes modulokra gyakorolt hatása:
o Rendszermenedzsment és monitoring;
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Mentések és archiválás;

Telepítés! dokumentum

Az éles üzembe helyezés és tesztrendszer felépítésének lebonyolításához kapcsolódó tevékenysége
ket tartalmazó dokumentum a következő tartalmi elemekkel:

Ajánlott hardverkövetelmények meghatározása
Kapcsolódó egyéb rendszerek, rendszerkomponensek kapcsolatainak és konfigurációjának le
Írása:
o A telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma;
o Diszkterületek megosztása;
• FájI rendszer típusa, mérete;
. A telepítés szükséges előfeltételeinek, a telepítendő egyéb szoftverkomponensek leírása;
. A telepítés lépéseinek pontos leírása;
. A telepítés utáni konfigurációs feladatok leírása;
. Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása;
• Az alkalmazás konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása;
. Az alkalmazás eltávolításának lépései;
‘ Milyen funkcionalitás tesztelésével lehet ellenőrizni a telepítés sikerességét;

üzemeltetési dokumentációk

Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket tar
talmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:

o Alkalmazás és az azt működtető szervereken szükséges jogosultságok meghatározása üzemelte
tési feladatok.hoz:

o A működéshez szükséges általános üzemeltetési feladatok leírása;
o A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések;
o A naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai;

• Eseménynapló és alkalmazás naplózási beállítások és paraméterek leírása;
‘ Frissitések típusai és rendszeressége;

o A írissítések telepítésének lépései;
. A zavartalan működéshez szükségesek, rendszeresen végzendő feladatok leírása;
o Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának megadásá

. Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a teljesítmény optimális szinten tartásához;
Konfigurálás;

. Menedzsment üinkciók ismertetése;
o Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai;
o Archiválás;
o Váratlan események kezelése;
• Hibaelhárítási f’orgatókönyvek:

o Az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása

Felhasználó! kézikönyv

Az alkalmazást használó felhasználók számára készített részletes dokumentum, amely leírja az alkalma
zás működését és ismerteti használatának módját. Az alkalmazás részletes leírása funkciónként. képer
nyő képekkel, példákkal illusztrálva oly módon. hogy azon felhasználó számára is érhető legyen. aki
nem rendelkezik magas szintű informatikai a lapismeretekkel.

A kézikönyv tartalmi elemei:

• A felhasználói felületek (képernyők) és azok használatának leírása;
o Alkalmazás által nyújtott hnkciók és használatuk leírása;
o Felhasználói konfigurációk lehetősége:
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o Esetleges hibalehetőségek és azok megoldásának felsorolása;
. Felületen elvégezhető adminisztrátori tevékenységek és az azokhoz tartozó konfigurációs

paraméterek leírása;

Rendszerbiztonsági terv tartalmi elemei
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
ben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre,
továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló
41/2015. (VII.l5.) BM rendelet alapján:

Elektronikus információs rendszer:

o Hatóköre;
• Alapfeladatai (biztosítandó szolgáltatásai), alapümkciói;
o Biztonságkritikus elemei;
o Működési körülményei és más elektronikus információs rendszerekkel való kapcsolatai;
o Biztonsági követelmények;
o Követelményeknek megfelelő aktuális vagy tervezett védelmi intézkedések és intézkedés bőví

tések, végrehajtásra kerülő jogszabály szerinti biztonsági feladatok;
A rendszerbiztonsági terv elkészítésében az Ajánlatkérő is részt vesz, a szükséges segítséget és informá
ciókat átadja.

Teszt-terv

Minden, az igény specifikációban meghatározott követelményre kell teszt esetet létrehozni, meghatá
rozva, hogy milyen feltételek teljesülés esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.

Minimálisan az alábbi teszteket kell elvégezni ésjegyzőkönyvezni:

o Funkcionális teszt;
Felhasználói teszt;

o Redundancia teszt;
a Mentésilvisszaállítási teszt;

Katasztrófa teszt;

Tesztelési jegyzőkönyv

Dokumentálja a rendszerelem alapfunkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a rendszer-
elemek szabályozott módon történő átadásának.

Katasztrófa elhárítási terv (DRP)

o Rendszer leírása;
o Hivatkozásokkal rendszertérképre. üzleti folyamatokra, erőforrás táblázatokra, alkalma

zottak, beszállítók, partnerek elérhetőségére
o Katasztrófa esetek leírása;
o Megelőző intézkedések;
o Elvégzendő tevékenységek katasztrófa esetek szerint;
o Helyreállítás;
o Javítási javaslatok;
o Karbantartásra, tesztelésre vonatkozó előírások;
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1. sz. Melléklet: Önkormányzati Elektronikus Levelező Rendszer (ÖEPS)

A kialakított rendszer postafiók szolgáltatást nyújt az alábbi fejezetekben definiált működési paraméte
rek mellett. A rendszer működtetője a Belügyminisztérium, az üzemeltetője a NISZ ZRT. A levelező
rendszer bevezetésének a célja, hogy a közigazgatás, - beleértve a központi közigazgatást és a területi
közigazgatási szerveket - elektronikus csatornán tudjon kommunikálni az önkormányzatokkal. Ezen
felül a rendszer felé az elvárás, hogy az önkormányzatok is ezen csatornán tudjanak egymással kom
munikálni.

1.1 Postaliókok

A levelező rendszer a maiLlgov.hu aldomain alatt kialakított, egyenként maximum 500 Mbyte tárhely
lyel rendelkező postafiókokat tartalmazza.

A postafiókok számosságát az alábbi táblázat foglalja össze:

település polgámest~r _~l77 db
település jegyző 1294db
megyei elnök 19 db
megyei jegyző 19db:

! összesen: 4509db

A postafiókok címei az alábbi képzési szabály alapján jöttek létre:

fünkció.települesnév~rnail.lgov.hu
a funkció. megyenév.megye~mail.lgov.hu

1.2 Kontakto k az El ie\eLeLő rendszerbeLi

A kialakított levelező rendszerben felvett email címek kontakt címként, bekerültek az El levelező rend
szerébe, ahol minden El-s felhasználó számára Outlook és OWA felületen egyaránt elérhetőek.

.3 Terjeszt ési Listák

A levelező rendszerben 44 (tematikus)+lÜ inden postafiók elérését lehetővé tevő) terjesztési lista ké
szült. A teijesztési listákra csak meghatározott email címekről fogadunk el leveleket.

1.4 [‘ostalió k honáférésck

Az önkormányzati levelező rendszer postafiókokhoz PQP3s, imaps, https hozzáférést és rnailrelay szol
gáltatást nyújt a NISZ Zrt. SMTPs és azonosítás mellett. A postafiókok és a levelező rendszer használa
tát a biztonsági házirend szabályozza.

38



3. számú melléklet

NEMZETI INF0KOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Dimension Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Data Magyarország Kft.
C&ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 0l-09-696931szám
(megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 12655085-2-43 Uniós adószám: HU 12655085

Kapcsolattartó adatai

Név: Berta Zsolt Beosztás: Senior Account Manager

Telefonszám: ±36 30 2889581 E-mail cím: zso1t.berta(ő~dimensiondata.com

Cím
Székbely (ország, irányítószáni, város, utca, házszám): Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Számlavezető bank

Neve:

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírt;’, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. l69.~.Q)]:
XIII/A. fejezet, l69.*.W)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169.*.(p,gj]:

Fordított adózás [áfa tv. l69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
. ‚ . .. fejezet]: VI. fejezet]:

Milyen tevekenyseg alapjan: . ‚ ‚ .‚

Milyen tevekenyseg alapjan:
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4. számú melléklet

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely: j Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokornmunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
iiteme/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,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakeresbető módon megőrizni köteles’
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: j Érték:
Az elfogadott teljesíté sbő I visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat sz államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:

Cég neve Dimension Data Magyarország Kft.
Székhely 1117 Budapest, Budafoki Út 60.
Cégjegyzék szám: 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Baukszámlaszáni: 10400968-00023130-00000005
Képviseli: Simon István
Képviselő titulusa: ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Dimension Data Magyarország KR, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyila zat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, va a lállni.

Budapest, 2019. au~s~s „~! ‘

Simon István
ügyvezető

Dimension Data Magyarország KR, a közös ajánlattevők nevében
Vállalkozó
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6. számú melléklet
•O~

.
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 5.0

Liceneinformációs adatlap

LICENCATADÓ ÁLTAL KITOLTENDÓ

Nyilvántartási adatok ____________________________________

Szerződésszám:

Számlaszám (aclóügyi): ____________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma; ____________________________________

Licencátadó adatai ____________________________________

Cég neve:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _______________________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: _______________________________________

Termékinformáeiók ____________________________________

Licenc jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma: _______________________________________

Gyártó megnevezése: _______________________________________

Mennyiség; _____________________________________________

Termék egységára: _______________________________________

Devizanem (pl. HUF, EUR, USD): ____________________________________

Közbeszerzési díj (%): _______________________________________

Licenc kezdőclátuma (év.hó.nap): ___________ ______ ________________

Server ±
Metrika: Installation Users CAL

Processor Core Egyéb

Szoüverkövetés Vagy termékűissités: Igen Nem

Szoflverkövetés ~issítésre jogosit: Igen N em
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Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid &om
to): év.hó.nap ______

Előfizetés (subscription): Igen Nem

Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ____

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights); Igen Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Dátum_________________________

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláirása
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Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinformációk

Licenc jogosult neve: A szoűver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A tennék használatára jogosult meirnyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licenc kezdődátunia (év.hó.nap): A Hcenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszá
ma alapján licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.

44



Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.

Előflzetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdáturna.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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