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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-244, Bankszámlaszám: K&H l0403239-00027183-0000000l, képviseli: Kopcsányi Tibor Beszerzési és
Logisztikai Igazgató és Varga Dezső, Gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között:
a Nádor Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-074755, adószám:
10507326-2-42, Bankszámlaszám: 11100104-10507326-70000007, képviseli: Bánlaki István ügyvezető),
és
az NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 100175, székhely: 1117
Budapest, Budafoki út 60., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.:
01-09-696931, adószám: 12655085-2-43, Bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005, képviseli:
Simon István ügyvezető), és
az
XS
Matrix
Security
Solutions
Kft.
(KEF
azonosító:
201329,
székhely:
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-09-292097, adószám: 25842427-2-41, Bankszámlaszám: 12011186-0165464600100001, képviseli: Mihály Tamás ügyvezető), és
a filter:max Kft. (KEF azonosító: 200165, székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., céget
nyilvántartó eégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-713129, adószám:
12982121-2-41,
Bankszámlaszám:
10918001-00000003-39700013,
képviseli:
Angyal Dániel Balázs ügyvezető), és
a Symmetria Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 200478, székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-049067, adószám:
25798555-2-41, Bankszámlaszám: 10918001-00000030-57750001, képviseli: Teasdale Harold Róbert
igazgatósági tag), és
az Areus Zrt. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41,
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64985912, képviseli: Nagy Péter vezérigazgató), és
az Invitech ICT Services Kft. (KEF azonosító: 200747, székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-190552, adószám:
25836965-2-13, Bankszámlaszám:
10918001-00000005-03840006, képviseli: Grace Gerald
John igazgatóság elnöke), és
a Noreg Információvédelmi Kft. (KEF azonosító: 200233, székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-673565, adószám:
12395183-2-43, Bankszáinlaszám: 10404027-505/6753-82491001, képviseli: Dr. Kőrös Zsolt
Gábor ügyvezető), és
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az Innomatrix Services KfL(KEF azonosító: 200616, székhely: 2132 Göd, Rózsa utca 27., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09-137359, adószám:
14175620-2-13, Bankszámlaszám: 18400010-03670231-40100018, képviseli: Vida Szabolcs ügyvezető),
ás
a közös ajániattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben
kötelezett cég a Noreg Információvédelmi Kft.
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen ás napon az alábbi feltételekkel.

I.
Előzmények
1.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által a TED 2017/5247-517926 (2017.12.23.) szám alatt a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „IT biztonságtechnikai
megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 2017” tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM vagy keretmegállapodás)
—

KIvI azonosítószáma: KMO 101-011 OITBT1 7
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.
„.

A Felek megállapodása
1. A szerződés tárgya:
1.1. Megrendelő a Kbt. 105. * (2) bekezdése b) pontja szerint verseny újranyitással, közbeszerzési
eljárást folytatott le „Az ROApp alkalmazás ECC kulesképző algoritmushoz való
illeszkedésének megvalósítása a ‘Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (GovCA) kiterjesztése’
című KÖFOP-1.0.O-VEKOP-15-2015-00004 azonosító számú projekt keretében” tárgyban,
mely eljárásnak a nyertese Vállalkozó.
1.2. Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező a Közbeszerzési Műszaki leírásban
(továbbiakban: Műszaki leírás) részletezett követelményeknek megfelelő feladatok teljesítését
rendeli meg Vállalkozótól, mely feladatok teljes körű elvégzését Vállalkozó a jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint a tőle elvárható legmagasabb színvonalon vállalja.
1.3. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a mindkét fél általi aláírása.
2.

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy Szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő
—

—
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szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére
képes.
2.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért.
2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mind alkalmazottai, alvállalkozói, szakértői, avagy
egyéb teljesítési segédei, avagy közremuíködői a szerződés teljesítése során a Megrendelőnél
hatályban lévő, mdomásukra hozott szabályzatot és rendelkezést magukra nézve kötelezőnek
ismernek el, és az abban foglaltakat megtartják.
2.4. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel
történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni, e körben köteles Megrendelőt haladéktalanul,
de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Az írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért Vállalkozó felelős.

2.5. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztatja
Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a
Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
2.6. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt rendszeresen,
szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában tájékoztatja.
2.7. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról, az értesítés
elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.
2.8. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, bibáért, hiányosságért,
ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott helyzetben
elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a Megrendelő
utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó dokumenmmokban foglaltak szerint
teljesíti.
2.9. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy jogszabályban
meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
2.1 O.A Megrendelő teljes kártérítésre jogosult az olyan ténylegesen felmerült, igazolt, közvetlen kárai
tekintetében, amelyeket a Vállalkozó szándékosan okozott.
2.11 .Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
2.12.Vállalkozók bevonására a Kbt. 138. ~ rendelkezései és a KM. VIII. pontjának és alpontjainak a
rendelkezése az irányadó.
2.13.A teljesítésbe bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők listáját a Keretmegállapodás 4. sz.
melléklete tartalmazza.
2. 14.Vállalkozó a Szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a Szerződés teljesítése során
beléptetendők adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány száma)~ Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy megbízottjait csak a Ptk.,
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illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően alkalmazza. Vállalkozó köteles
foglalicoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a Megrendelő külön kérésére hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.
2.1 5.Előzetesen írásban rögzíteni kell a Vállalkozó ős alkalmazottja által a Megrendelő objektumaiba
behozható eszközöket ős azok használatát.
2.1 6.Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.
3.

A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

3.1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben meghatározott díj
Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
3.2. A Megrendelő vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a
szükséges rendelkezésére álló információkat, dokumentumokat a Vállalkozó igénye szerint
rendelkezésére bocsátja haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 3
munkanapon belül.
3.3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül
Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.
3.4. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a teljesítési helyszínekre beléptetendő személyek részére
egyeztetés alapján biztosítja az érintett területre történő belépést, valamint a munkavégzés
folyamatosságának és az ott tartózkodásnak a lehetőségét.
3.5. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.

kapcsolatos

információt bekérhet a

3.6. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül, írásban utasítani.
3.7. Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a helyszíni munkavégzéshez szükséges feltételeket és
eszközöket, és a telepítések végrehajtásához biztosítja a szükséges in&astruktúrákhoz való
hozzáféréseket.
3.8. Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó teljesítéséhez általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
—

4.

—

A szerződés teljesítésének határideje:

4.1. A jelen szerződés 1. számú mellékletének 2.3.6. pont (Teljesítési határidőre vonatkozó elvárások) 1.
sorszámú feladatok vonatkozásában a teljesítési határidő a szerződés hatályba lépését követő 12 hét.
Megrendelő előre egyeztetett időpontban előteljesítést elfogad.
4.2. A jelen szerződés 1. számú mellékletének 2.3.6. pont (Teljesítési határidőre vonatkozó elvárások) 2.
sorszámú feladatok vonatkozásában a teljesítési határidő a szerződés hatályba lépését követő 18 hét.
Megrendelő előre egyeztetett időpontban előteljesítést elfogad.
5.

A teljesítés helye, módja, ellenőrzése ős a teljesítés igazolás rendje:
4

5. 1. A teljesítés helye a Vállalkozó telephelye, továbbá Megrendelő alábbi telephelyei:
*
°

1135 Budapest, Csata u. 8.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Az eredménytermékek átadási helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8.
5.2. A teljesítés módja és ellenőrzése
5.2.1. Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletének 2.3.6. pont 1. sorszámú feladatokat az ott
részletezett követelményeknek megfelelően, legkésőbb a jelen szerződés 4.1. pontjában
meghatározott határidőben köteles Megrendelő részére átadni.
5.2.2. Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletének 2.3.6. pont 2. sorszámú feladatok akkor
tekintendők teljesítettnek, ha valamennyi teszt sikeres. Az átvételi teszt sikeresnek akkor tekinthető,
ha a tesztelés során nem merül fel a Műszaki leírás 1. számú mellékletében meghatározott hiba.
5.2.3. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a jelen szerződés
tárgyát képező valamennyi feladatot a 4.2. pont szerinti teljesítési határidőn belül hiba és
hiánymentesen, szerződésszerűen elvégez és az adott eredménytermékeket elektionikus
adathordozón átadja, illetve azok megfelelnek a műszaki követelményeknek. A Megrendelő részéről
a teljesítés tárgyának átvételére jogosult személyek ellenőrzik, hogy az elfogadásra felajánlott
teljesítés, az átadott eredménytermékek megfelelnek-e a jelen szerződésben és a Műszaki leírásban
foglalt feltételeknek és követelményeknek, az ajánlati dokumentációnak és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak és szabványoknak.
5.2.4. Felek a teljesítésről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv az alábbi adatokat
kell, hogy tartalmazza:
-

átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felekjelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata, hogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
Felek képviselőinek aláírása.

5.2.5. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a megrendelői kifogás alapján a kifogásban jelzett liiányosságot
kiküszöbölje (az eredményterméket javítsa, átdolgozza vagy cserélje) a Megrendelő által
megállapított legfeljebb 5 napos póthatáridőre.
5.2.6. Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követő 5 napon belül a
jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést Igazoló Bizonylatot a továbbiakban T~
állít ki Vállalkozó részére, amellyel Megrendelő igazolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
feladatokat Vállalkozó elvégezte, az adott teljesítés a szerződésnek megfelelt.
—

—

5.2.7. Megrendelő a szerződés teljesítésének elfogadását megtagadhatja, ha Vállalkozó nem vagy nem
teljes körűen ajelen szerződés szerint teljesített.
5.2.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát csak a Megrendelő által szerződésszerű teljesítést
igazoló, aláírt TIB alapján, annak kiállítását követően legkésőbb 15 napon belül állít lő és azzal
együtt nyújt be a Megrendelőnek a 7. pontban meghatározottak szerint. Az átadás átvételi
jegyzőkönyvek a TIB mellékletét képezik.
S

A számla kötelező mellékletét kell, hogy képezze a TIB. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján
nyújtható be Megrendelőnek.
5.2.9. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a számlára vonatkozó megrendelői kifogás alapján a kifogásban
jelzett hiányosságot kikűszöbölje a Megrendelő által megállapított póthatáridőre.
5.2.10. Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 6:127. * (2) bekezdés).
5.2.11. Megrendelő részéről a teljesítést igazolni az alábbi két személy együttesen jogosult:
Név: Melo Sándor, senior rendszertervező
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: ±36306952272
B-mail: Melo. Sandor(~,nisz.hu
Név: Soós Brigitta, junior projektmenedzser
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: +36304435407
B-mail: soos.bri~itta(~nisz.hu
6.

A flzetendő ellenérték:

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Burópai Uniós forrás felhasználásával valósul meg a KÖFOP-l.0.0VEKOP- 15-2015-00004 azonosítószámú, „Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (GovCA)
kiterjesztése” tárgyú projekt keretében.
6.2. A Vállalkozót megillető vállalkozói díj teljes összege a 4. számú mellékletben meghatározott
egységár
a feladatok teljesítése esetében megajánlott egységárak és mennyiségek
alapján,
összesen 14.994.000,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz
Tizennégymillió
kilencszázkilencvennégyezer forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
—

—

—

6.3. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott módon igazolt szerződésszerű teljesítése esetén 1
számlát jogosult kiállítani és benyújtani.
6.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető nettó vállalkozói díj a szerződésszerfi teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában
foglalja, de nem tartalmazza sem termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem
jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
—

—

6.5. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± ÁFA. A közbeszerzési díjat
Megrendelő a Vállalkozón keresztül fizeti meg. Szolgáltató a közbeszerzési díjat köteles szerződés
teljesítése alapján kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
6.6. Általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
7.

Fizetési feltételek:
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7.1. A Vállalkozói díjra a Vállalkozó számla ellenében, a jelen szerződés 5. pontjában rögzített feltételek
megvalósulását követően jogosult. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó
szolgáltatások szerepelhetnek.
7.2. A számla nettó összegének kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítés esetén, a megfelelően kiállított számla és aláírt TJB alapján, ún.,,szállítói
finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül a nyertes Ajánlattevőnek kerül kifizetésre, a
KÖFOP- 1 .0.0-VEKOP-l 5-2015-00004 azonosítószámú, „Kormányzati hitelesítés szolgáltatás
(G0vCA) kiterjesztése” tárgyú kiemelt, 100%-os támogatási intenzitású projekt keretében a számlák
kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Kbt. 135. ~-ában meghatározottaknak megfelelően, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait is szem előtt tartva.
7.3. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
7.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kora rendelet hatálya alá tartoznak, és szállítói
finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Korm. rendelet 119. ~ alapján
biztosítja a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
7.5. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum Megrendelő felé történő benyújtásán keresztül) a
Vállalkozó közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Megrendelő a szállítói
előlegkérelem benyújtásától számított 5 napon belül j elezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását, észrevételeit (az előlegszámla összegével és formai megfelelőségével kapcsolatban).
Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
7.6. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Vállalkozó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10%-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság
javára szóló, a Kbt. 126. ~ (5) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt, vagy a Korm. rendelet 118. * (2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt
biztosítékot.
7.7. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. Az
előleg a 11.7 pont szerint kerül elszámolásra.
7.8. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát a Megrendelő nevére, a Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
.
‘

‘

a számlán szerepeltetni szükséges a szolgáltatás megnevezését, VTSZ/SZJ számát
a számlán szerepeltetni szükséges a projektazonosító számát (KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-201500004)
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot
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.
‘
o
‘

fizetési határidőként 30 napot
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot;
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 169. * szerinti előírásoknak.

7.9. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a számla, a
Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
7.10. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Szolgáltatónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.11. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további követelményeket
határozzon meg.
7.12. A benyújtandó számla mindenkori kötelező melléklete a Felek teljesítés igazolására jogosultjai
által aláírt Tm.
7.13. Felek együttesen rögzítik, hogy Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló követelését nem
jogosult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy követelését ilyen módon
kielégíteni.
7.14. A szerződéses ár Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával megfizetettnek tekintendő.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Megrendelő kötelezettséget vállal
arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő adókat és illetékeket saját terhére
viselni köteles.
7.15. Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
7.16. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot számítja fel Megrendelőnek, a teljesítésre vonatkozó felszólító levél Megrendelő
részére történő kézbesítésének napjától. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő fizetés
elmaradás a Megrendelő számára következményekkel nem jár.
7.17. A Vállalkozó kijelenti, bogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összernggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt mlajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
7.18. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesítését
—

-
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adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
8.
Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, garanciális
feltételek:
8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített feltételek
mellett és az ott rögzített mértékben köteles a szerződés szerinti feladatok vonatkozásában
késedelmi, meghiúsulási, valamint hibás teljesítési kötbért fizetni Megrendelő részére.
8.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi
1% mértékű, a késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.
8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.
8.4. A késedelmi és hibás teljesitési kötbér alapja a nem teljesített vagy késedelmesen teljesített
szolgáltatás.
8.5. Megrendelő jogosult dönteni, hogy a hibás teljesítési kötbért érvényesíti vagy a szavatossági igényét
figyelemmel a Ptk. 6:187. * (2) bekezdésére.
8.6. A megbiúsulási kötbér mértéke 25%. A meghiúsulási kötbér alapja a 6.2. pont szerinti nettó
szerződéses ár. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a jelen szerződést
felmondaniielálbi, mely okán Szolgáltató a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
8.7. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy
kötbér alkalmazható. Megrendelő választása szerint érvényesíthet kötbért vagy szavatossági igényt.
8.8. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált hibás kötbér összegét a
vállalkozói díjból visszatartani a Kbt.135. ~ (6) bekezdése szerint.
8.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:187. *-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

—

9.

Titoktartás és adatvédelem:

9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Megállapodásuk szerinti feladat
ellátása során a Megrendelőtől kapott vagy a Megrendelő tevékenységére vonatkozó, nyilvánosnak
nem tekinthető információkat a szerződés hatályának fennállása alatt és azt követően a KM
rendelkezéseinek megfelelően
bizalmasan kezeli, azokat kizárólag Megrendelő érdekében, a
feladat ellátásához használja fel.
—

—

9.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Megrendelő előzetes, írásbeli
hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket, amikor azok közlését
jogszabály írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden adat, jelentés, tervezet, szakmai
eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a Megrendelő megítélése szempontjából lényeges
lehet, valamint amelyet a Vállalkozó a szakmai támogatás kialakításához indokolt mértékben
ismerhet meg.
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9.3. A fenti információk, valamint azok, amelyeket Vállalkozó személyesen a Megrendelővel
konzultálva a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez fog megszerezni, továbbá
mindazok, amelyeket a Vállalkozó a megbízás teljesítése során hoz létre, a Megrendelőt illetik,
azokat a felek Titkos információnak tekintik, ás ennek megfelelően kezelik.
9.4. Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket a Vállalkozó
harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Megrendelővel munkaviszonyban, megbízási,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket.
9.5. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért.
9.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelő adatvédelernmel és
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, ás erről foglalkoztatottait
tájékoztatni.
10.

A felmondás joga, a szerződés megszűnése:

10.1. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét Saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.1 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
11.2 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.
11.3 A Kbt. l43.* (3) bekezdése alapján, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
—

—

11.4 A Kbt. 143. ~ (I) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatj a, vagy
foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha:

—

a Ptk-ban

—
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a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. ~-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. *-ban foglaltaknak;
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a
szerződés nem semmis.
11.5

A Kbt. 143. ~ (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy~— a Ptk
ban foglaltak szerint attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
—

11.6 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszíínésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.7 A 11.6-11.8. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.

Kapcsolattartás, értesítések

1 l.1.Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:
A Megrendelő részéről:
Név: Soós Brigitta, junior projektmenedzser
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: +36-30-443-5407
E-mail: soos.brigitta(~,nisz.hu
A Vállalkozó részéről:
Név: Makádi Zsolt
Cím: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Tel: ±36-30-488-2699
Fax:+36-l-438-6381
E-mail: zsolt.makadi~noreg.hu
1 1.2.Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 11.1. pontban meghatározott kapcsolattartója és 5.2.7. pontban
meghatározott teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartóklteljesítésigazoló
személyében
bekövetkező
változás
nem
igényel
szerződésmódosítást,
elegendő
arról
a
másik
Felet
írásban
tájékoztatni.
A
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kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
szerződésszerű közléstől hatályos.

bekövetkezett

változás

a

másik

Féllel

való

11 .3.Értesítések:
Felek megállapodnak arról, hogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy engedélyt írásban
kell átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha
•
azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
•
ajánlott tértivevényes postal küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az
átvételt igazoló tértivevény kelte, vagy
o
fax vagy email útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címeikre. A
felek megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak a jelen cikkely rendelkezéseinek
megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.
11.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az
ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

11.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
12.

Vis major

12.1.

Felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló
egyik félnek sem felróható körülményekként mentesítik a Feleket jelen szerződés alapján terhelő
kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a
jelen szerződés aláírását követően jönnek létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően,
Felek akaratán kívül álló okból jöttek létre, és ezen események
melyek meggátolják, vagy
késleltetik a szerződés teljesítését az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, főldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy
embargó;
e) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terror
cselekmények;
D zendülés, rendzavarás, zavargások.

—

—

—

—

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

—

12.3 .Aimak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a jelen szerződés szerinti
teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges
12

körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt
követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként
felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható
késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
12.4.Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, Úgy erről a tényről a másik felet is értesíteni kell
(írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát jelentő
különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják.
13.

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

13.1. Amennyiben a teljesítés során a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó
eredmény jön létre a Megrendelő az összes eredménytermékkel kapcsolatban időkorlátozás nélküli
korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez. A jelen szerződés keretében, a Vállalkozó által
készített dokumentumokról Megrendelő másolatot készíthet, feldolgozhatja az abban foglalt
adatokat, továbbfejlesztheti, vagy átdolgozhatja, azokat harmadik személyek részére akár átdolgozás
nélkül, akár átdolgozva akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átadhatja, mellyel kapcsolatosan
Vállalkozó igényérvényesítésre nem jogosult.
13.2. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás elvégzése az
átadáskor megfelel a jelen szerződésben valamint a Műszaki leírásban előírt feltételeknek és
követelményeknek, valamint azért, hogy a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas.
Vállalkozó a jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának valótlanságából a Megrendelőt
érő minden kárt köteles megtéríteni.
13 .3.A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően
is terhelik. Ennek megsértése esetén a Megrendelő
a kártérítési igényének fenntartása és a
megbiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
—

—

14.

Jótállás és támogatás

14.1 .Vállalkozónak az átvételi teszt sikeres lezárásától számított egy éven keresztül jótállást ás támogatást
kell a biztosítania a Műszaki leírás 2.3.7 pontjában meghatározott feltételek szerint. A jótállás kezdő
időpontját az átvételi jegyzőkönyvön és a Tm-en is rögzíteni kell.
15.

Egyéb rendelkezések:

15. 1. Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú
mellékleteként csatolni, a Nyilatkozat Partner adatairól
a továbbiakban NYPA— szóló
dokumentumot rögzítve benne a Vállalkozó számlázási adatait, valamint az esetleges különös
adózására vonatkozó információkat.
—

15.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak
mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos magyar jog az irányadó. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és
módosítására kizárólag a Kbt. 141. *-ában meghatározottak szerint van lehetőség.

15.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján
rendezik.
15.4. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
l5.5.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
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.
15.6. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá 3 eredeti példányban, melyből 2 példány a Megrendelőt és 1
példány a Vállalkozót illet meg. A szerződés 14 számozott oldalból áll.
15.7.Felek rögzítik, hogyjogviszonyukra a KM, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a
Kbt-ben szabályozottak szerint jelen szerződés során kötelezően alkalmazandóak.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Közbeszerzési Műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
4. számú mellékelt: Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Árajánlattételi lap)
5. számú melléklet: Szállítói előlegbekérő (minta)
6. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesülési igazolás
Budapest, 2019
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1. számú melléklet: Közbeszerzési Műszaki leírás
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Műszaki specifikáció
az ROApp alkalmazás ECC kulesképző algoritmushoz való
illeszkedésének megvalósításához

KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2015-00004
Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GovCA)kiterjesztése projekt

vl.O
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Az ajánlatkérő bemutatása
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zd. (továbbiakban: NISZ) integrált állami IKT
szolgáltatóként az állami intézményi ellátásban, a távközlési- és informatikai szolgáltatások területén
széles körben jelen van. Mint ilyen, elsősorban a kővetkező informatikai szolgáltatásokat nyújtja az
ügyfelek részére: desktop üzemeltetés, szerver- és alkalmazás hosting, a rendszer- és
in&astruktúraüzemeltetés, rendszerintegráció és tanácsadás, hálózati szolgáltatások biztosítása. NISZ
informatikai tevékenységeit többek közt a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014.
(X. 2.) Korm. rendelet, valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló 309/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet alapján végzi.
Fentieken túl, HISZ mint Kormányzati Hitelesítés Szolgáltató különböző PKlteclmológia’alapú
szolgáltatásokat is nyújt, és az illetékes hatóság (NMHH) minősített bizalmi szolgáltatóként tartja
nyilván, az elektronikus aláírásról szóló 910/2014 EU Parlamenti és Tanácsi Rendelet (eIDAS)
alapján.

A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás
HISZ a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásai körében 2013 novemberében elindította
Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatását (továbbiakban: (3ovCA), melynek keretében kézi
kiadmányozáshoz és gépi elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítványok, továbbá azonosítási,
valamint titkosítási célú tanúsítványok kiadására kerül sor az államigazgatási, közigazgatási
intézmények (személyek, szervezetek, illetve informatikai eszközök) számára. A projekt részeként
kiépült a minősített időbélyegzés szolgáltatás is.
Fentiekhez kapcsolódóan 2016. január l-ével elindult az új személyazonosító igazolványok
(eSzemélyi) kibocsátása, amelyeken az állampolgár kérésére elektronikus aláírás célú
aláíráslétrehozó adat és tanúsítvány is elhelyezésre kerül. Ezzel a kormányzati hitelesítésszolgáltatás
kiterjesztésre került az állampolgári felhasználói kör irányába is.

A Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás kiterjesztése projekt Célja
A magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) elektronikus
ügyintézési megoldások bevezetésének alappillérei egyrészt az ügyintézésben résztvevők
biztonságos azonosítása, másrészt a hiteles elektronikus jognyilatkozat-készítési lehetőség biztosítása
a résztvevők számára. A KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-20l5-00004 számú, Kormányzati Hitelesítés
Szolgáltatás kiterjesztése (GovCA kiterjesztés) című projekt keretében elvégzendő fejlesztések
átfogó célja ennek megfelelően a biztonságos elektronikus azonosítási és hitelesítési szolgáltatások
fejlesztése és kiterjesztése az elektronikus ügyintézési szolgáltatások elterjesztése érdekében.
A megvalósítandó feladat
Jelen ajánlatkérés tárgya a HISZ Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatói rendszerének (GovCA) részét
képező ROApp alkalmazás felkészítése azECC kulcsképző algoritmus kezelésére, az alábbiakban
leírtak szerint.

1

Public Key Cryptography

—

Publikus Kulcsú Infrastruktúra
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ROApp alkalmazás ismertetése
M ROApp alkalmazás a GovCA kártyamegszemélyesítő alkalmazása, melyet a NISZ kormányzati
hitelesítés Szolgáltató regisztrációs munkatársai (Registration OffIcer RO) használnak, a különböző
—szoftveres vagy eszköz alapú—tanúsítványok gyártása, kiadása céljából.
M ROApp alkalmazás az alábbi feladatokat látja el:
—

o

•
•

Ügyfélnyilvántartásból érkező tanúsítvány igénylések feldolgozása, azok továbbítása a
tanúsítványkiadó (EJBCA) alkalmazás felé
Pin borítékok nyomtatása
Chip kártyák megszemélyesítése (kulcsgenerálás chip kártyán, tanúsítvány elhelyezése
chipkártyára)

M alkalmazás két modulból áll, egy szerver oldali modulból és egy kliens gépen (RA
munkaállomáson) fütó vastagkliens modulból.

A megvalósítandó feladat célja
A mértékadó nemzetközi dokumentumok (ETSI Algopaper2) szerint 2020. dec. 31 után már nem
használhatók a bizalmi szolgáltatók által kiadott RSA kulcsképző algoritmussal képzett e-aláíró
kulcsok és tanúsítványok. Ez a változás alapvetően érinti a NISZ által működtetett GovCA rendszert
is.
A változás következtében a NISZ-nek mint bizalmi szolgáltatónak át kell térni az ún. ECC (Elliptic
Curve Cryptography) alapú algoritmusok és kulcsok használatára a kiadott tanúsítványaikban. A
jelenlegi tervek szerint 2020. január I -től már csak az Új ECC alapú tanúsítványok kerülnek
kiadásra a GovCA rendszerből. M ECC kulcsokra történő átállás a jelenlegi GovCA rendszer több
elemének a módosítását, továbbfejlesztését teszi szükségessé.
M ECC váltás miatt a NISZ teljesen új CA hierarchiát hoz létre ECC alapon. M új CA hierarchia a
régi RSA alapú rendszerektől független, teljesen Új környezetben lesz létrehozva. A régi rendszerben
használt ROApp alkalmazás módosított, továbbfejlesztett változatát W[SZ az új környezetben
használni kívánja. Ehhez szükséges, hogy az alkalmazásaz új környezetnek és kriptográfiai
változásoknak megfeleljen.
Fentiek alapján, a jelen beszerzés célja a meglévő ROApp alkalmazás oly módon történő módosítása,
hogy alkalmas legyen az Új,ECC környezetben a kártya megszemélyesítési feladatok ellátására.
—

Elvégzendő feladatok, követelmények
M ROApp alkalmazást Úgy kell módosítani, hogy a jelen műszaki dokumentumban részletezett
követelményeknek megfeleljen.
Általános műszaki elvárások
•

Az alkalmazás legyen képes kezelni az ECC és RSA kulcsokat,előbbiek közül legalább az
alábbiakat kell támogatnia:
o NIST P-256, NIST P-384, NJST P-5213
o brainpoolP256rl, brainpoolP384rl, brainpoolP5 1 2r14
2https://www.etsi.org/deliverJetsi_ts1119300119399/1J.9312J01.o2.o260/tsllgsl2volo2o2p.paf
‘IETF RFC 5480(2009): ‘Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information”.

4IETF REC 5639 (2010): “Elliptic Curve Cryptography (ECC) Brainpool Standard Curves and
Curve Generation”.
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Szerver oldali modulra vonatkozó elvárások
o

•

Önálló szerver alkalmazásként is kell tudni futnia
A szerver modulnak ugyanabban az alkalmazásszerver példányban is kell tudni futni, mint
amelyben (a korábbi gyakorlat alapján) az EIBCA is fut. A támogatott alkalmazásszerver a
Wildfly 10.1
OpenJDK 8 környezetben kell tudni futnia
Az ROApp szervernek titkosított (HYFPS) Web Service felületen kell kommunikálni az
EJBCA alkalmazással
Az ROApp szervernek az EJECA 6.15.1.2 -as verziójával együtt kell tudnia működni
Az ROApp felhasználókat a szerver modulnak kell nyilvántartania.
Thales nSbield Solo XC HSM-et kell használnia
A P12 gyártás során a kulcsot HSM random source segítségével kell generálni az ROApp
oldalán és a CA felé mindig P10-es kérést kell küldeni.
Szoftver környezet,amelyben futnia kell:
o RedHat Enterprise?
o Wildfly 10.1
o MariaDBlO.1.x
Adminisztrátori felülettel kapcsolatos elvárások:
o A tanúsítványproűloknak ABC sonendben kell me~elenniük
o Az adminisztrátori felület biztosítson lehetőséget a felhasználók szerkesztésére
o Legyen lehetőség a tanúsítvány profilok használatát egyesével tiltani, engedélyezni
~.

.
‘

.
‘
‘
.

‘

•

Miens oldali moduira vonatkozó elvárások
.
‘
‘
‘

‘

‘
‘
.

A kliens alkalmazás egy önállóan telepíthető, futtatható alkalmazás legyen.
Minimum támogatandó java futtató környezet: ~K 8 (preferált az OpenJUK).
Támogassa a Gemalto IDPrime6 940 és 3940 típusú kártyákat.
A transport flag állító alkalmazás legyen az ROApp kliens alkalmazás része (azaz legyen
beime a telepítő készletben).
Minden kártya típushoz lehessen megadni kártya verziókat (többet is). Csak azokat a
kártyákat engedje megszemélyesíteni, amely kártya verziója szerepel az elfogadott verziók
között. A kártya verzió ellenőrzés csak a qualified konténerben generált kulcsok esetén
szükséges.
A német karakterkészletet (UTF-8) is támogatnia kell.
A meglévő bemeneti XML formátum &issítése új környezetnek megfelelően, ha szükséges.
SSL tanúsítvány kiadás esetén UCC wildcard támogatás kliens oldalon.
ECC alapú admin token támogatása:az adminisztrátor azonosító tanúsítványának hordozó
eszköze (token) ugyanolyan típusú lesz, mint a megszemélyesítendő végfelhasználói token
(IDPrime 940).

5http://www.wildfly.org/
6https://safenet.gemalto.com/multi-factor.authenticationhiclprime.md-pki-smart-cards/
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Dokumentációval kapcsolatos elvárások
Az ROApp meglévő dokumentációját az Új verziónak megfelelően &issíteni kell. Ennek céljából
elvárás az alábbi dokumentumok szállítása és átadása NJSZ részére:
•
•
.
o

Módosított Koncepcionális terv;
Módosított Fejlesztési dokumentáció;
Módosított Felhasználói útmutató;
Üzemeltetési kézikönyv

A NISZ a nyertes Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtja az ROApp meglevő dokumentációját.
Nyertes Ajánlattevő által elkészített dokumentációnak egyértelműen azonosítható módon
tartalmaznia kell a dokumentum saját verziószámát, lezárási dátumát, valamint, bogy melyik
termékverzióra vonatkozik.
Az átadott dokumentációnak a ténylegesen megvalósított rendszer állapotát kell tükröznie. (A
dokumentáeiónak és a szofh’ernek szinkronban kell maradnia.)
Tesztelés és éles üzembe helyezés támogatásával kapcsolatos elvárások
Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítés során biztosítania kell az upgrade-elt ROApp tesztelésének
támogatását Ajánlatkérő illetékes munkatársai számára. A sikeres átvételi teszteket követően, a 2.3.8
pontban részletezett támogatás keretein belül nyertes Ajánlattevőnek az alkalmazás éles üzembe
helyezésének támogatásához is rendelkezésre kell állnia.
A tesztelés és éles üzembe helyezés támogatása az Ajánlatkérő részéről a tesztelés, illetve éles
üzembe helyezés során felmerülő műszaki kérdések, problémák megválaszolását, az esetlegesen
felmerült hibák javítását, illetve szükség esetén a dokumentumok kiegészítését jelenti, alapvetően
munkaidőben (hétköznap 9-17 óra között) telefonon és e-mailben, 3 munkanapon belüli válasz
megadásával, de igény esetén legfeljebb két alkalommal személyesen is, az Ajánlatkérő által
megadott budapesti telephelyeken.
—

—

Teljesítési határidőkre vonatkozó elvárások
Nyertes Ajániattevőnek a feladatokat az alábbi ütemezés szerint kell elvégezni (TO
szerződés hatálybalépése):
Ssz.
1.
2

Feladat
A tesztelés megkezdéséhez az ROApp Új verziójának
telepítése Aj ánlatkérő tesztkörnyezetében, valamint a O
fejezet szermti dokumentációk átadása.
Az Ajánlatkérő által elvégzett átvételi teszt során jelzett
alkalmazás hibák, és dokumentációkkal kapcsolatos
észrevételek javítása, Új verzió átadása (szükség szennt
több
iterációban,
sz átvételi
tesztek sikeres
végrehajtásáig).

=

a vállalkozási

Határidő
TO ± 12 hét
TO ± 18 hét

Ajánlatkérő a 2. pontban jelzett átvételi teszteket átadott szoftververziónként I hét alatt végzi el.
Az átvételi teszt sikeresnek tekinthető, ha a tesztelés során nem merül fel az 1. sz. melléklet szerinti
hiba, és erről Ajánlatkérő és nyertes Ajánlatevő jegyzőkönyvet vettek fel.

Jótállással és támogatással kapcsolatos elvárások
Nyertes Ajánlattevőnek a sikeres átvételi teszt lefolytatásától számított egy éven keresztül jótállást és
támogatást kell az ROApp alkalmazás új verziójához biztosítani.
A jótállással és támogatással kapcsolatos általános követelmények:
21
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2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.

.
NI

sz

6-NY3 Te~esítést igazoló bizonylat 1.0

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely

Dátum’
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása

Vállalkozó! Szállító cég neve:
Megrendelő:NISZ
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

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

Termék/szolgáltatás megnevezése.
Szerződés tárgya
Szerződés száma’
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti uteme!dátuma
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés’

I

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

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
6-NY5Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NISZ

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (ce’gjegyzéknek megfelelően): NOREG
lnformációvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): NOREG Kft.

Cégiegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, 01-09-673565
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 12395183-2-43

Uniós adószám: HU12395183

Kapcsoíattartó adatai
Név: dr. Kőrös Zsolt Gábor

Beosztás: ügyvezető Igazgató

Telefonszám: 06-1-4386380

E-mail Cím: zsolt.koros@noreg.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, ha’zszám): 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is kikel! tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítászám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezet’5 bank
Neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla száma: 10404027-50515753-82491001

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kel!
beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti elszámolás [áfa Önszámlázás [áfa tv. 169.5,(I)]: NEM
XIII/A. fejezet, 169.5.(h)]:NEM
tv. XV-XVII. fejezet,
169.~.(p,qj] :N EM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEM
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM

________________________________

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

Kelt
Cégszerű aláírás
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4. számú melléklet

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód
(Termékazonosító)

Termék (szolgáltatás)
megnevezése

Mennyiség, mennyiségi
egység

Nettó egységár
(Ft)

ITBTSZOLGO5

Tanácsadás tanácsadó

833 óra

18.000,-

-

Nettó összár
(Ft)

Összesen ár (nettó)

14.994.000,.
14.994.000,.

A megajánlott termékek Összesen nettó árát2l % ÁFA és 2 %+ÁFA közbeszerzési díj terheli.
Budapest, 2019

Noreg Információvédelmi Kft.
Dr. Kőrös Zsolt Gábor
ügyvezető
a közös ajánlattevők képviseletében
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5. számú melléklet:Szállítói előlegbekérő (minta)
KÖFOP SZÁLLÍTÓI ELŐLEGBEKÉRŐ
‘1. Azonosító adatok

J A projekt azonosító száma:
J
J A SzállítóNállalkozó neve:
J
~ A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás

<projekt EPTKIEUPR azonosítója>
<megnevezése>
<EPTKIEUPRJEMIR azonosítója>

~ azonosító száma:
~ A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás
~ eredményeként kötött szerződés száma:
~ A szerződésben szereplő vevő

J (KÖFOP kedvezményezett) neve:

J

I

<a szállítói szerződés száma>

I

<megnevezése>

I

Szállítói szerződés tárgya:

<tárgya, címe>

2. Szállitói előleg alapadatok

I Előlegbekérő sorszáma:

~ Igényelt szállitói előleg összege (Ft):
~ Jóváírandó bankszámla száma:

I

H

<nettó
összegösszeg>
+ Áfa>
<bruttó

3. Megjegyzés:

4. EPTK felületre feltöltött dokumentumok:
~ Feltöltött fájl neve:

Dokumentum címe:

5. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon
csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy
végrehajtási, adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásom jelenleg nem áll
fenn.
Tudomásul veszem, hogy a27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés a) pontja
értelmében köteles vagyok a szállitói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
Irányító Hatóság javára szóló, (a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 134. ~ (6)
bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (Xl. SjKorm. rendelet a 83. ~ (1) bekezdése szerinti)
biztosítékot nyújtani.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b)
pontja értelmében saját választásom szerint nem nyújtok biztosítékot, a szállitói előleg jogosulatlan
igénybevétele esetén, a272í2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alapján az
irányító hatóság felszólítást küld az előleg visszafizetésére. Amennyiben a visszafizetésre a
megállapított határidőben nem vagy csak részben kerül sor, az irányító hatóság a vissza nem fizetett
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összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg
kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.
Vállalom, hogy biztosítékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll,
továbbá a biztosítékcseréről az irányító hatóságot haladéktalanul értesítem.
Vállalom, hogy a biztosíték iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír
alapon is benyújtom. Tudomásul veszem, hogy az előleg igénylés jóváhagyásának feltétele a
biztosíték eredeti papír alapú példányának az irányító hatósághoz történő beérkezése.
Vállalom, hogy amennyiben a benyújtott szállitói előlegigényléshez kapcsolódóan az irányító
hatóság hiánypótlást ír elő, azt a megadott határidőn belül teljesítem. Tudomásul veszem, hogy a
hiánypótlás teljesítéséig előleg kifizetésére nem kerülhet sor.
Kijelentem, hogy a szállítói előleg elszámolására vonatkozó jogszabályi
megismertem, tudomásul vettem, és azoknak megfelelően járok el.

rendelkezéseket

Amennyiben a fenti körülményekben változás történik, úgy arról haladéktalanul köteles vagyok
tájékoztatni a Kedvezniényezettet és az Irányító Hatóságot.

Kelt

201...év

hónap... napján

«cég képviseletére jogosult aláírása»
«képviselő beosztása»
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6. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesülési igazolás

KERETMEGÁLLAPODÁS TELJESÜLÉSI IGAZOLÁS

Keretmegállapodás megtekintése

[C~ególlapodás adata,

TeUesuésiosszegekSzerződ&sek~Dev,zák~fTermékkategór,ák

Excelexpoit

IT biztonságtechnikai megoldások ás kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - Kf.IOIITBTI7
g11 keretósszege

Eljárás teljesuláse (Visszaigazolt megrendelések) (nettó FI)

Eljárás teljesulése

20 000 000 000

7022 l39037~5S

3911

13 EFi~rás adellapja

(~)

—

