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Szerződés nyilvántartási száma:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Banesics Ferenc vezérigazgató
a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a
Training36ü Kft.
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki Út 56. A. ép. III. em.
Cégjegyzékszáma: Cg.01 -09-970992
Adószáma: 23150041-2-43
Számlaszáma: CIB Bank Zrt. 10701276-66291031-51100005
Képviseli: Nyisztor József ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó,
(Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban Felek) között az alulírott helyen ás
időben az alábbi feltételekkel:
Előzmények
1) Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” elnevezésű és
KOFOP-]. 0.0- VEKOP-15-2015-00025 azonosító számú projekt keretein belüli képzése!”
tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. * (1)
bekezdés b) pontja szerint, a Kbt. 113-114 *-ban foglalt eltérések alkalmazásával. A
közbeszerzési eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt
tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel felek a jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerzödés) kötik.
2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a
szerződéshez fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3) Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy teljes mértékben ismeri és a
szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a
jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgyát, annak megvalósítását érintő
jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat is.
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4) A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák
meg. Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére
vagy a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak
rendelkezéseket, illetve amennyiben a szerződés és mellékletei között ellentmondás van
sorrendben elsősorban:
a Műszaki leírásban (Közbeszerzési műszaki leírás)
a Szerződésben
Vállalkozó ajánlatában
a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
az ajánlati felhívásban és a
a közbeszerzési Dokumentáció további részeiben foglaltak az irányadók.
—

—

—

—

—

.—

5) Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
6) Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
7) Amennyiben Vállalkozó Közös ajánlattevőként vett részt a közbeszerzési eljárásban
Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
létrehozását (projekttársaság).
A Szerződés célja
8) A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesítette a KOFOP I.
prioritásán belül a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00025 „Közigazgatási szakrendszerek
egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása” (a továbbiakban: projekt) elnevezésű projektet. A projekt stratégiai célja egy
olyan kormányzati szolgáltatási platform kialakítása, mely minden szereplő számára egységes
logikai rendszerben kiépült hálózati és kormányzati adatközponti in&astruktúrán,
szabványosított interfészeken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott
elektronikus szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. A projekt során megvalósuló
szolgáltatások és szakrendszerek üzemeltetése a NJSZ Zrt. feladata, mely feladatok ellátása
érdekében szükséges a NISZ Zrt. szakembereinek képzése.
1. A szerződés tárgyaMegrendelő jelen szerződés aláírásával megrendeli, Vállalkozó pedig
elvállalja ajelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki Leírás) foglalt képzési feladatok
teljesítését, Megrendelő
a műszaki leírás 1.2 pontjában
meghatározott létszámú
szakemberei részére meghatározott óraszámban, képzési terv készítését, képzési anyagok
átadását, a képzéseken résztvevők részére a képzésekről készült igazolások, oklevelek
kiállítását az 1. számú mellékletben és a jelent szerződésben részletesen meghatározott
feltételek szerint.
-

Elvárások:

-

a) A képzéseket Vállalkozó köteles magyar nyelven tartani, a képzéseken résztvevők
Megrendelő munkavállalói. Elvárás Vállalkozótól, hogy az üzemeltetés és a projekt
folytonosságának érdekében az előre megjelölt képzések esetén a Műszaki
Leírásban megjelölt számú és azonos tartalmú turnusban kerüljenek a képzések
megtartásra. A turnusok között minimum I hétnek kell eltelnie.
b) A képzések megkezdésének előfeltétele a Megrendelővel előzetesen egyeztetett, és
elfogadott képzési terv. A képzési tervet tartalmazó dokumentum alapján történik a
felkészülés a képzések szervezésére és a lebonyolítás menedzselésére. A képzési
terv adjon áttekintőt a képzési feladatok
—

—

—

—

—

—

—

—

tartalmáról és terjedelméről
képzés módszeréről és a felhasznált segédletekről
tervezett ütemezéséről és helyszínéről. A képzési terv tartalmazza továbbá
a képzés tárgyi és személyi feltételeit
a képzés-értékelési kérdőívet
a képzés végrehajtásának Megrendelőt és Vállalkozót terhelő feladatait
(Szerepkörök, felelősségek, feladatmegosztás)
a képzések adminisztrációjának folyamatát és eredménytermékeit
az adott képzésekhez tartozó vizsgázás módszerét, helyszínét, tervezett
ütemezését és az egyéb szükséges adminisztrációs teendőit.

c) A licenszelt tematika tartalmazza minimálisan:
—

—

a turnusukban tervezett képzések szakmai tartalmát
a képzések szakmai vázlatát. Elvárás, hogy a vázlat és a tartalom feleljen meg
az adott licensz tulajdonos által megkövetelt elvárásoknak.

1.2.
Jelen szerződés tárgyát képezi továbbá a Műszaki Leírásban meghatározott
képzésekhez és tumusokhoz kapcsolódóan az 1. számú melléklet 1.2 pontjában meghatározott
vizsgalehetőségek biztosítása a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt Műszaki
Leírásban meghatározottak szerint.
Vállalkozó által szerződésszerűen megszervezett vizsgák vizsgázók által történő sikertelen
teljesítése, vagy a vizsgázók vizsgán való meg nem jelenése nem esik Vállalkozó felelősségi
körébe.
1.3.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes
feltételeit és a vonatkozó követelményeket, a jelen szerződés és annak elválaszthatatlan
mellékletei tartalmazzák.
1.4.
Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés
egésze jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek
megfeleljen.

2. A szerződés időtartama, teljesítési határidők A szerződés időtartama: Felek a
szerződést határozott időre kötik, azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi teljesítésekor
szűnik meg.
2.2.
Vállalkozó a szerződés hatályba lépésétől számított 8 napon belül
mely nem
kötbérterhes határidő köteles átadni Megrendelő részére az 1. számú melléklet 1.1 pontjában
meghatározottak szerinti Képzési tervet, a képzések lebonyolításának határideje a szerződés
aláírásától számított 6 hónap, véghatáridő a projekt fizikai zárása.
—

3. A teljesítés helye, szerződés teljesítése, teljesítésigazolás
3.1. A teljesítés helye: Budapest, Magyarország. Budapest közigazgatási területén található,
Vállalkozó által biztosított oktatóterem, illetve oktatási labor.
3.2.
Vállalkozó köteles a jelen szerződésben 1. pontjában meghatározott feladatokat a
Megrendelővel egyeztetett és Megrendelő által elfogadott képzési terv szerint, valamint jelen
szerződés 2.2 pontjában meghatározott határidőkben teljesíteni. A Képzési terv esetleges
módosítása nem igényel szerződésmódosítást.
3.3.
Vállalkozó az 1.1. pontban meghatározott képzések lebonyolítása, illetve 1.2. pontban
meghatározott vizsgalehetőségek biztosításának helyszínére köteles javaslatot tenni a jelen
szerződés I. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott feltételeknek
megfelelően. A Megrendelő 8 napon belül köteles nyilatkozni, hogy a javasolt helyszín
megfelelőségéről, vagy kifogásairól. Vállalkozó a Megrendelő kifogása esetén 8 napon belül
köteles a Megrendelő kifogásaira is tekintettel Új helyszínre javaslatot tenni.
3.4.
Vállalkozó köteles a képzésenként szakmai, szervezési szempontok alapján
összeállított anonim elégedettségi visszamérést készíteni a képzésen résztvevő személyek
közreműködésével. Amennyiben az elégedettség mérés átlagosan az oktató felkészültségére
vonatkozóan nem éri el az elégséges (ötös skálán a kettes szintet, ahol az 5-ős a legjobb,
egyes a legrosszabb) szintet, a képzést Vállalkozó köteles saját költségén megismételni
3.5.
Vállalkozó feladata minden megvalósult képzés esetében jelenléti ív készítése,
legalább az alábbi tartalmi elemekkel:
-

-

-

-

-

-

-

képzés pontos megnevezése,
képzés időpontja, időtartama,
képzőintézet neve, elérhetősége,
képzési felelős neve,
oktató neve,
jelenlévők névsora,
jelenlévők aláírása.

A jelenléti ív a teljesítésigazolási bizonylat mellékletét kell, hogy képezze.

3.6.
Azon képzések esetén, amelyeknél az 1. számú mellékletben megj elölésre került, hogy
licenszelt képzést’ kell Vállalkozónak tartania, ott elvárás, hogy a képzésen résztvevők
jogosulttá váljanak az adott képzéshez tartozó minősítést adó vizsgán való részvételre.
3.7.
A szerződés eredményeként Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározottaknak
megfelelően legalább a következő dokumentumokat köteles elkészíteni és Atadás-átvételi
eljárás keretében átadni Megrendelő részére:
Licencelt képzési tematika, azaz a turnusokban tervezett képzések szakmai tartalma,
vázlata
Képzési terv, azaz a képzések és vizsgalehetőségek javasolt ütemezése
Képzési tananyagok: a teljes nyomtatott és elektronikus képzési anyag angol és/vagy
magyar nyelven
a képzésen résztvevők számára a képzésen való részvételről, vagy annak elvégzéséről
szóló névre szóló látogatási igazolás, vagy oklevél
Képzésenként elvégzett, szakmai, szervezési szempontok alapján összeállított anonim
elégedettségi visszamérés dokumentumai.

-

-

-

-

-

3.8.
Vállalkozónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven, papír
alapon két példányban és elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető és
kereshető formában is át kell adnia.
3.9.
Az átadott dokumentumokról minden esetben átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A
jegyzőkönyv Megrendelő általi elfogadása nem jelent egyben teljesítésigazolást.
3.10.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:
a)
b)
c)
d)
e)
I’)

átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett feladatok, dokumentumok
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, bibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
g) Megrendelő kifejezett nyilatkozata az átvételről,
h) az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
i) Felek képviselőinek aláírása.
3.11.

Vállalkozó köteles a vizsgákra regisztrációs lehetőséget biztosítani, továbbá
a) az adott képzésekhez kapcsolódó vizsgára történő regisztrációt írásban
visszaigazolni,
b) névre szóló vizsgalapot biztosítani;
c) vizsga és a képzési helyszínt hitelesítő természetes személy nevének megadására,
valamint
d) a vizsgákról a 3.5 pont szerinti tartalmú jelenléti ív készítésére.
1

Licencelt képzés: 1. számú mellékletben megadottak szerinti képzés

Mindezek átadását igazoló dokumentumokat Vállalkozó a szerződés 3.10. pontja szerinti
átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni.
3.12. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi feimtartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
3.13. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóbiszeműség és a
tisztesség követelményének figyelembevételével állapították meg.
3.14.

Teljesítés igazolás módja

3.14.1. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatai elvégzését követően havonta
teljesített képzési turnusonkénti bontásban köteles az elvégzett tevékenységek
részletes bemutatását tartalmazó jegyzőkönyvet (a teljesített képzések! oktatások
felsorolása), valamint a szerződés teljesítésének eredményeként létrejött minden
dokumentumot, különösen a képzési terv átadásáról készült jegyzőkönyvet, a
szerződés 3.5. pontja szerinti jelenléti íveket, valamint a szerződés 3.7. pontja szerinti
kötelezően elkészítendő dokumentumokat átadni Megrendelő részére.
3.14.2. Megrendelő az átvett dokumentumokat 15 napon belül megvizsgálja, és a Kbt. 135. ~
(1) bekezdésének megfelelően írásban nyilatkozik azok elfogadásáról
(teljesítésigazolás
Teljesítést Igazoló Bizonylat), vagy az okok megadásával az
elfogadás megtagadásáról. A Megrendelő a Jegyzőkönyv elfogadását megtagadhatja,
ha nem lettek hozzá csatolva legalább az előző pont szerinti átadandó dokumentumok.
A Megrendelő által jóváhagyott Jegyzőkönyv és elfogadott dokumentumok a
Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) kiállításának feltételei.
—

3.14.3. Vállalkozónak a Jegyzőkönyvet, valamint az átadott dokumentumokat Megrendelő
észrevételeire tekintettel Megrendelő által megadott ésszerű határidőre kell kijavítania.
A javított Jegyzőkönyv átvételére a 3.14. pont rendelkezéseit kell megfelelőn
alkalmazni.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségeiA Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen
Szerződés keretein belül utasítani.
4.2.
Megrendelő ésszerű határidőben köteles biztosítani a Szerződés teljesítéséhez, a
Megrendelő által szolgáltatandó minden szükséges adatot, információt, vagy más a szerződés
teljesítésével közvetlen összeWggő feltételt.
4.3.
A Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A
Megrendelő jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is
ellenőrizni.
4.4.
A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e a Megrendelő információbiztonsága.

4.5.
Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.
5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1.
Vállalkozó köteles a Jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
feladatokat teljesíteni.
5.2.
Vállalkozó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt
a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel,
jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

5.3.
Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körüségéért. A Vállalkozó köteles a
tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni.
5.4.
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles
eljárni, e körben köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül
írásban figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
5.5.
Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó
táj ékoztatj a Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
5.6.
Amennyiben a szakmai konzultációk, és egyeztetések során Vállalkozó nem jut
birtokába azon adatoknak és információknak, melyek a vállalkozás szerződésszerű
teljesítéséhez nélkülözhetetlenek, és azok egyéb más harmadik forrásból nem szerezhetőek
be, továbbá adatok hiánya a vállalkozás tárgyának szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik,
úgy Vállalkozó az adatok hiányára Megrendelő figyelmét felhívni köteles. Amennyiben
Vállalkozó a jelen pontban foglalt felhívási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ebből
fakadó jogkövetkezményeket viselni köteles, a felhívás elmulasztásából fakadó
jogkövetkezmények kizárólag Vállalkozót terhelik.
5.7.
Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan
körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről,
annak várható elhúzódásáról és okairól. Felek kijelentik, hogy minden esetben még aldcor is,
ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást írásban
értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan
akadályba ütközik.
—

—

5.8.
Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
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 dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.
5.9. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint
tartozik felelősséggel.
5.10. Vállalkozó a Ptk. 6:142. * szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen
Szerződésben, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
5.11. Vállalkozó nem felel azokért a károkért, melyek a Megrendelő hibás vagy hiányos
adatszolgáltatására, információira vezethetők vissza.
5.12. Felek kijelentik, hogy az teljesítés szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
5.13. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel vagy
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj ában meghatározott valamely feltétel.
5.14. Vállalkozó a kötelezettsége teljesítéséhez bevont más személy magatartásáért úgy
felel, mintha maga járt volna el.
5.15. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően alkalmazza.
5.16.

Vállalkozó a szerződést magyar nyelven köteles teljesíteni.

6. Alvállalkozók/harmadik személyek közreműködése

6.1.
Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez az 5. számú melléklet 1. és 4. pontjában
megnevezett Alvállalkozókat veheti igénybe, míg az 5. számú melléklet 2.-3. pontjában
megnevezett Alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság igazolásában részt vett
szervezetek, személyek, valamint a közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó
körülménynek minősülő szervezetek, személyek) köteles igénybe venni a Szerződés
teljesítéséhez.
6.2.
A Szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett személyek, szervezetek
helyett aldcor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt

jogutódlás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az
esetben szüntethető meg, ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
vagy szakemberrel együtt felelt meg.
6.3.
Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni a Szerződés 5. számú mellékletének 3.
pontjában meghatározott szervezet vagy szakember. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan
eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az értékeléskor tigyelembe vett
minden releváns körülmény különös tekintettel a Kbt. 76. * (3) bekezdés b) pontja szerinti
esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak Megrendelő
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra2.
-

-

6.4.
A 6.2-6.3. pontok szerinti új szervezet vagy szakember bevonására irányuló,
hozzájárulásra vonatkozó igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell
bejelenteni. A hozzájárulás niegkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a Szerződés 6.26.3. pontja3 szerinti elvárások teljesülését.
6.5.
Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú
mellékletében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevcnmi a jelen, 6. pont
előírásainak betartása mellett. További a 6.2-6.3 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe
való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.
—

6.6.
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozój a a
szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó
nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor a szervezet
vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében a Szerződés 6.1. és 6.4 pontja, a
Kbt. 138. * (2) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint
kötelező, szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó jelen pont szerinti
bejelentésével együtt köteles benyújtani a 6.5. pont szerinti dokumentumokat.
—

—

6.7.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (6.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban táj ékoztatni.
6.8.
Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb
közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozónak alvállalkozó és/vagy

2

Nem része

a szerzödésnek, mert a szakember nem volt értékelési szempont.

A vonatkozó pont szerint kell igazolni a teljesülést.

harmadik személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e
személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
6.9.
Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól és a szerződés
megkötésekor ismert alvállalkozói adatairól a 4. számú melléklet kitöltésével és a Megrendelő
részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
7. Váflalkozási díj
‘7.1.
A szerződés értéke; 42. 729. 345,- Ft ± AFA, azaz negyvenkettőmillió
hétszázhuszonkilencezer-háromszáznegyvenöt forint ± általános forgalmi adó.
Az egyes képzések árai a szerződés 2. számú mellékletben kerültek meghatározására (a
közbeszerzési eljárásban beadott ajánlattételi lapon megadott árak).
Az alkalmasság igazolásánál bemutatni kívánt szakemberek többlettapasztalata: 16 db.4
7.2.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj tartalmazza a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jog és eszköz
átadás ellenértékét, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem
jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a
Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli.
7.3.
Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.

8. Fizetési feltételek, száinlázás

8.1.
Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre
fizetés sem megengedett.
8.2.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

8.3.
Vállalkozó adott feladat teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult,
amelyet Vállalkozó a Megrendelő által aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló
Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek.
A számlán csak ajelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
8.4.
Vállalkozó jelen szerződés 3.14.2 pontja szerint kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylat
alapján naptári hónap végén egy-egy részszámla kiáflítására jogosult. Az utolsó részszámla
esedékessége a szerződés utolsó napja.
Nyertes Ajánlattevő felolvasálapon szereplő érték.

8.5.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ellenértéke az Európai Unió alapjából
történő támogatásból a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025, „Közigazgatás informatikai
iafl~astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” tárgyú kiemelt projekt
terhére ún. „utófinanszírozás” keretében a Megrendelő által közvetlenül a Vállalkozónak
kerül kifizetésre.
8.6.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint Teljesítést
Igazoló Bizonylattal igazolt, az adott számla alapján megillető díjat, a számla Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) érkezését követő 30 napon egyenlíti ki
Megrendelő közvetlenül az Vállalkozó bankszámlájára történő áWta1~ással a Kbt. 135. ~ (1),
(4) (5) (6) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendj éről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet)
foglaltakra figyelemmel.
8.7.
-

-

-

-

-

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek és nyújtott szolgáltatások
megnevezése és VTSZ/SZJ/TEAOR száma mellett a projekt megnevezését és azonosító
számát;
a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát, a bankszámla
számot és a bank nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
A projekt azonosítószámát, KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 és megnevezését,
„Közigazgatás informatikai in&astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében”.

8.8.
Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás
tekintetében irányadónak tekintik a Korm. rendelet rendelkezéseit.
8.9.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi
Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
8.10. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további
követelményeket határozzon meg.
8.11. A benyújtandó számla mindenkori kötelező melléklete a Felek teljesítés igazolására
jogosultjai által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és mellékletei.
8.12. Felek együttesen rögzítik, hogy Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló
követelését nem jogosult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy
követelését ilyen módon kielégíteni.
8.13. A vállalkozási díj Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával megflzetettnek
tekintendő. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti

napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. A
Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan
felmerülő adókat és illetékeket saját terhére viselni köteles.
8.14. 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.
8.15.

A Vállalkozó kijelenti, hogy

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontj a szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára
megisnierhetővé teszi és a 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megbízót haladéktalanul
értesíti.
9. Jótállás, szerzői jogok, szavatosságVállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt
kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, azért, hogy hogy a licencelt képzési anyagban
meghatározott tematilca szerint tartja a képzéseket, továbbá az alkalmazott megoldások,
eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy
alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy teljesítette.
9.2.
Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a
Megrendelő a Szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan
felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen Szerződés keretében létrejött és Megrendelő
részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett,
azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol
azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a
jelen Szerződés teljesítése során átadott anyagok a Megrendelő szabadon felhasználhatj a,
többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében
átruházhatj a.
9.3.
Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére
a
szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított. Vállalkozó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
védj egye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás
Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg
nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő
a kártérítési igényének
fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

9.4.
Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felróható jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt,
illetve egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó
pedig köteles a perbebívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése
esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés

kielégítését magára vállalja. Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden
Olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata
miatt érik.
9.5.
A j ótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamemiyi költséget Vállalkozó
viseli, kivéve, ha mentesül Ptlc. 6:142. ~ alapján.

10. Kötbér
10.1. Ha Vállalkozó az 1. pontban meghatározott feladatok teljesítése során a Képzési
ütemezéshez képest késedelmesen vagy hibásan teljesít, vagy Megrendelő utasításainak nem
tesz eleget, illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezettségeit,
Megrendelő a szerződésszegés tényét Írásban rögzíti és határidő tíízésével felhívja Vállalkozót
a szerződésszegés megszüntetésére. Ha Vállalkozó a Megrendelő által megszabott határidőig
nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megrendelő
azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, vagy a 12.3) pontja alapján felmondhatja azt, és a
jelen szerződésben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.
10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a Ptk. 6:142. * alapján nem
mentesül a teljesitésének hibája, késedelme, meghiúsulása esetén kötbérfizetési kötelezettség
terheli.
10.3. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a késedelem 1-10. napja alatt napi
0,5 %‚ a késedelem 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen
lefolytatott képzés, illetve vizsgalehetőség biztosítás szerződés szerinti nettó értéke. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
10.4. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: 20 % A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan lefolytatott képzés, illetve
vizsgalehetőség biztosítás szerződés szerinti nettó értéke. A hibás teljesítési kötbér
alkalmazása mellett szavatossági igény nem érvényesíthető.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben ajelen szerződés olyan okból
szűnik meg, amelyért Vállalkozó felelős, Vállalkozónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie.
A meghiúsulási kötbér mértéke 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés 7.1. pont
szerinti nem teljesített szolgáltatás nettó összértéke. Szerződő felek a szerződés
meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Megrendelő a hibás vagy a késedelmes teljesítés
jogkövetkezményeire, vagy súlyos szerződésszegésre figyelemmel, vagy a jelen szerződésben
meghatározott egyéb indok miatt a jelen szerződést elállással vagy azonnali hatályú
felmondással megszünteti, valamint ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik,
hogy Vállalkozó az 1. sz. melléklet szerinti Műszaki leírásban meghatározott feladatokat saját
hibájából csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy emiatt a teljesítés
Megrendelőnek már nem áll érdekében.
10.5.

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Ptk. 6:187. g-ára figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó tényleges, igazolt és közvetlen kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

102. A Megrendelő a kötbérigényekről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét jogosult a
vállalkozási díjba beszámítani, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét a 10.8
pontban foglaltak szerint nem kifogásolja. A kötbérértesítőben a Megrendelő köteles
feltüntetni a kötbér jogalapját, a késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér
összegszerűségét.
10.8. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt
haladéktalanul, írásban megtenni. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy
amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét 5 napon belül, Írásban nem kifogásolja,
az a Megrendelői kötbérigény elismerésének minősül.
10.9. Vállalkozó a hibás, a szakma szabályainak nem megfelelő teljesítésből eredő
károkozásért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben.
10.10. Vállalkozó a szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik
Megrendelővel szemben a teljesítésben résztvevő személyek által a Megrendelőnek, illetve
haniadik személynek okozott károkért.
11. Vis Major
11.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a
késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major eredménye.
11.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely a Vállalkozó érdekkörén kívül és Vállalkozó részéről elháríthatatlanul következik be,
neki fel nem róható és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:
-

-

-

-

-

-

természeti katasztrófák (villámcsapás, fáldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

11.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével,
mely összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.
11.4. Vis maior esetén, 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 teljesítésre, melyet a vis
maior esete nem gátol.

11.5. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly
módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.
12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
*-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
12.2.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.3. Megrendelő jelen szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával
Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
A késedelmi, illetve a bibásteljesítési kötbér mértéke eléri a maximumot (10.3-4 pont),
Vállalkozó jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

-

12.4. 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 jogutód
nélküli megszűnését határozza el.
12.5. Vállalkozó Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos
szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségének Vállalkozó erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli
felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget.
12.6. Vállalkozó jogosult
választása szerint
jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani vagy attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése
esetén.
—

—

12.7. A Kbt. 143.* (2) bekezdése alapján a 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.
-

-

12.8. A Kbt. 143. ~ (3) bekezdése alapján, a Megrendelő jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
-

—

Vállalkozóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontj ában meghatározott feltétel.

-

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében femiáll az 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.

12.9. A 12.6-12.8. pont szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés
megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
12.10. Az azoimali hatályú felmondás a jótállás és szerződi jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
13. Kapcsolattartás
13.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a
Vállalkozó jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek
változásáról egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét
megváltoztassák, módosítsák és helyette új személyt jelöljenek lő. A Felek új Kapcsolattartó
kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó,
teljesítés igazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől
hatályos és nem igényel szerződésmódosítást.
13.2. Felek képviseletében ajelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak
ás kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel
kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail)
történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére
történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.
13.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Név: Gősi Viktória
Beosztás: Csoportkoordinátor
Telefon: +36305157461
E-mail: gosi.vilctoria~nisz.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Müller Katalin
Beosztás:
vezetői asszisztens
Telefon:
+36303052856
E-mail:
katalin.muller~training3 60.com

13.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosultak:
Név: Bertényi Réka
Beosztás: humánerőforrás igazgató
Telefon: +36205797914
E-mail: Bertenyi.Reka~nisz.hu
és
Név: Gősi Viktória
Beosztás: Csoportkoordinátor
Telefon: ±36305157461
E-mail: gosi.viktoria~nisz.hu

13.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy
azok helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
13.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és
a) írásban igazolt személyes átadással,
b) tértivevényes ajánlott levélben,
c) visszaigazolt e-mailben vagy
d) visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
Az Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
—

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

—

13.9. 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.
14. Együttműködési és titoktartási kötelezettség

14.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen

szerződés lényeges tartalmáról. Egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat Olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.
14.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszeruien igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá
és adnak át Megrendelőnek.
14.3. 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 elálhi vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

14.4. Felek köteles kölcsönösen együttműködni a Szerződésben foglaltak teljesítése
érdekében. A Felek kötelesek minden, a Szerződéssel és a szerződésszerü teljesítéssel
kapcsolatos információt haladéktalanul közölni egymással, különös tekintettel azokra az
információkra, amelyek a Szerződés módosítását vonhatják maguk után, valamint azokra,
amelyek a szerződésszerű teljesítést veszélyeztetik.
14.5. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
14.6. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán
tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
14.7. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő
kezelésében lévő adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit
megtartva kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy
részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon
nem használja fel.
14.8. A Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek
bizalmasnak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés
telj esítésének szempontjából feltétlenül szükséges.
14.9. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki.
15. Vegyes és záró rendelkezések
15.1. A Kbt. 136. ~ (1) bekezdés b) pontjának megfelelően Vállalkozó a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha
-

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel vagy
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb)
alpontj ában meghatározott valamely feltétel.
15.2. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül (Kbt. 136. * (2)).
15.3. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kapcsolatosan tudomásul veszi az Európai
Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban foglaltaknak megfelelően jár el.
15.4. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően
közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett
tárgyalásaik nem vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági
fórumokat választják.
15.5. A Felek közt a szerződés bármely pontjával kapcsolatos vita, nem érintheti Feleknek a
szerződés egyéb pontjának teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, a határidők betartását.
15.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvényteleimek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
15.7. Jelen szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, és a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók. A
szerződésben nem szabályozott polgári jogi és közbeszerzési jogi kérdésekben a vonatkozó
törvényi előírások az irányadóak.
15.8. Ameimyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
15.9. A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
álla,nháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,

belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési
eljárásokat és az azok alapján kötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik,
részükre a jogszabály szerinti információ megadása Üzleti titokra való hivatkozással nem
tagadbató meg. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés-a Kbt, szerinti esetleges
korlátozásokkal-nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.
15.10. Felek megállapodnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés
szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
-

-

Jelen szerződés 15 számozott pontból áll, 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt
Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóvábagyólag írtak alá.
MeHékletek:
1. számú melléldet;
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:

Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
Ajánlati ár részletezése
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat Partner adatairól
Vállalkozó jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
A Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (nem releváns)

Budapest, 2020.

______
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Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Megrendelő

Nyisztor József
ügyvezető
Training36O Kft.
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Műszaki leírás
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Képzések
Műszaki leírás
A,, Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása” projekt keretein belüli KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00025
Képzések közbeszerzési eljáráshoz kapcsolc5dóan

1.0
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A BESZERZÉS CÉLJA
A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesítette a KÖFOP 1. prioritásán belül a
KÖFOP-1.0.O-VEKOP-15-2015-00025 „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása”(a továbbiakban: projekt)
elnevezésű projektet.

Magyarország kormánya az 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozatban az elektronikus közigazgatás
kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szólva felhívja a Belügyminisztert, hogy a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat fejlesztési és technológiai koncepciójához illeszkedően a felhő alapú szolgáltatásokat is
nyújtani képes kormányzati adatközpont létrehozása érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket. A kormány a Belügyminisztériumot jelölte ki a fejlesztés megvalósításának felügyeleti
szerveként.
A stratégiai cél egy olyan kormányzati szolgáltatási platform kialakítása, mely minden szereplő számára
egységes logikai rendszerben kiépült hálózati és kormányzati adatközponti infrastruktúrán,
szabványosított interfészeken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott elektronikus
szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé. Szintén stratégiai cél a közigazgatás és az ügyintézés
hatékonyságának növelése, valamint az állampolgárok és a vállalkozások ügyintézésének
egyszerűsítése, gyorsítása, illetve adminisztratív terheinek csökkentése. Mindezek összességében a
közigazgatási szolgáltatások minőségének javítása, illetve fejlesztése, az azokkal szembeni állampolgári
és vállalkozói bizalom növelése, valamint nem utolsó sorban a költségek csökkentésének irányába
hatnak.
A közigazgatásban 2011-ben meginduló, nagy horderejű informatikai fejlesztések megkövetelik a
hatékony IT erőforrásokat, valamint a beruházások koordinációját és optimalizálását. A kormányzati
célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján a NISZ Zrt. került kijelölésre, mint
kormányzati célú hírközlési szolgáltató. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a központosított informatikai
és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét, amelynek ellátására a jogszabály szintén a NISZ Zrt.-t
jelölte ki. A stratégiai célok eléréséhez kiemelten fontos az elektronikus közigazgatási folyamatok
közötti szabványos szolgáltatásorientált fejlesztési és csatlakoztatási megoldások kiterjesztése, a
szakrendszeri interoperabilitás megteremtése, valamint a széttagolt és jelentős többletköltségekkel
működő intézményi Iicenckezelés kiváltása egy, az ellátotti körbe bevont intézményekre kiterjedő
központosított licencgazdálkodás bevezetésével.
A projekt során megvalósuló szolgáltatások és szakrendszerek üzemeltetése a NISZ Zrt. feladata, mely
feladatok ellátása érdekében szükséges a NISZ Zrt. szakembereinek képzése. Az ehhez szükséges
képzések lebonyolításása a beszerzés célja.
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1..

KÉPZÉSEK

1.1. A szerződés teljesítése során végzendő feladatok, elvárt eredmények
A projekt során kialakításra kerülő szolgáltatások szakszerű műszaki üzemeltetéséhez és
menedzsmentjéhez szükséges szakemberek képzésének biztosítása az alább elvárások szerint:
Képzések lebonyolításának határideje a szerződés hatályba lépését követően de legfeljebb
a projekt zárásáig
A műszaki leírásban megjelölt képzés esetén legalább két turnus biztosítása, turnusok
között minimum 1. hétnek kell eltelnie.
Képzési és vizsga helyszín biztosítása, annak érdekében, hogy a résztvevők a képzés idejére
a munkahelyi napi rutin tevékenységektől mentesüljenek (budapesti helyszínnel). A
teljesítés helyszíne: Budapest közigazgatási területén található oktatóterem, labor. A
tanfolyamok lebonyolításhoz szükséges valamennyi eszközt, felszerelést, stb. Vállalkozó
biztosítja.
Képzésen történő részvételről szóló igazolás kiállítása, oklevelek a résztvevők számára
A vizsgák Vállalkozó részéről teljesítettnek tekintendők abban az esetben is, amennyiben
vizsgázó (Vállalkozó felelősségi körén kívül) az előre egyeztetett vizsgaidőpontban nem
jelenik meg, vagy a vizsga sikertelen.
-

-

-

-

Vállalkozó által megadott képzési helyen (Budapesti helyszíneken), a NISZ Zrt. az egyes képzési
témáknál megjelölt létszámú szakemberek részére, a licenszelt tematika szerinti óraszám keretében,
magyar nyelven tartandó képzés szükséges.
A képzésen résztvevők a NISZ Zrt. munkavállalói. Az üzemeltetés és a projekt folytonosságának
érdekében bizonyos, előre megjelölt képzések esetén a megjelölt darabszámú és azonos tartalmú
turnusban kerüljön a képzés megtartásra.
A képzés megkezdésének előfeltétele a NISZ Zrt.-vel előzetesen egyeztetett, majd NISZ Zrt. által
elfogadott képzési terv. A képzési tervet tartalmazó dokumentum alapján történik a felkészülés a
képzések szervezésére és a lebonyolítás menedzselésére.
A képzési terv áttekintőt ad a képzési feladatok
.
tartalmáról és terjedelméről
.
képzési módszeréről és a felhasznált segédletekről
.
tervezett ütemezéséről és helyszínéről
A képzési terv tartalmazza továbbá
.
a képzés tárgyi és személyi feltételeit
.
a képzés-értékelési kérdőívet
.
a képzés végrehajtásának NISZ Zrt.-t és Vállalkozót terhelő feladatait (Szerepkörök,
felelősségek, feladatmegosztás)
a képzések adminisztrációjának folyamatát és eredménytermékeit
.
az adott képzésekhez tartozó vizsgázás módszerét, helyszínét, tervezett ütemezését és az
egyéb szükséges adminisztrációs teendendőit
Licencelt tematika
elvárások
A licenszelet tematika tartalmazza minimálisan:
• a turnusukban tervezett képzések szakmai tartalmát
• a képzések szakmai vázlatát
• a vázlat és a tartalom feleljen meg az adott licensz tulajdonos által megkövetelteknek
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1.2. Részletes feladatok, elvárások
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.

1.2.1. képzés: Administering Windows Server 2012
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.2. képzés: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
1.2.2.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.

1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.3.4.
1.2.3.5.
1.2.3.6.

képzés: Server Virtualization with Windows Server 2012 R2 Hyper-V and System
Center2Ol2R2
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.4. képzés: Enterprise Linux üzemeltetés alapjai tanfolyam
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.4.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.4.5.

1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.2.
1.2.5.3.
1.2.5.4.
1.2.5.5.
1.2.5.6.

képzés: Enterprise Linux hálózatok menedzselése és haladó lehetőségei
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.6. képzés: Red Hat Enterprise Linux haladó üzemeltetési tanfolyam
1.2.6.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.6.2.
Turnusok száma: 2 db
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1.2.6.3.
1,2.6.4.
1.2.6.5.
1.2.6.6.
1.2.7.
1.2.7.1.
1.2.7.2.
1.2.7.3.
1.2.7.4.
1.2.7.5.
1.2.7.6.
1.2.8.
1.2.8.1.
1.2.8.2.
1.2.8.3.
1.2.8.4.
1.2.8.5.
1.2.8.6.

Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Linux Troubleshooting
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Windows Server rendszerek menedzselése PowerShell segítségével
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
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1.2.9. Képzés:Windows Powershell haladó ismeretek, Scripting
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2 db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
1.2.9.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.9.1.
1.2.9.2.
1.2.9.3.
1.2.9.4.
1.2.9.5.

1.2.10. képzés: Linux Bash Scripting
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.10.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.10.1.
1.2.10.2.
1.2.10.3.
1.2.10,4.
1.2.10.5.

1.2,11. képzés: Python programozás / szkriptelés alapok
1.2.11.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.11.2. Turnusok száma: 2db
1.2.11.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.11.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
1.2.11.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.11.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.12. képzés: 5. Python programozás haladó
1.2.12.1.
1.2.12.2.
1.2.12.3.
1.2.12.4.
1.2.12.5.
1.2.12.6.

Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként’
licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.13. képzés: VMware vsphere: Install, Configure, Manage vG
1.2.13.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.13.2. Turnusok száma: 2 db
1.2.13.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.13.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
1.2.13.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.13.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.14.1.
1.2.14.2.
1.2.14.3.
1.2.14.4.

1.2.14. képzés: VMware vSphere: Optimize and Scale vS
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
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1.2.14.5.
1.2.14.6.

Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.15. képzés: VMware vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage v6.x
1.2.15.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.15.2. Turnusok száma: 2db
1.2.15.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.15.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 2 nap
1.2.15.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.15.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.16. képzés: VMware vSphere: Troubleshooting Workshop vS
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.16.6.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.16.1.
1.2.16.2.
1.2.16.3.
1.2.16.4.
1.2.16.5.

1.2.17. képzés: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.17.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.17.1.
1.2.17.2.
1.2.17.3.
1.2.17.4.
1.2.17.5.

1.2.18. képzés: Administering Microsoft Exchange Server 2016
1.2.18.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.18.2. Turnusok száma: 2db
1.2.18.3. Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.18.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: Snap
1.2.18.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.18.6.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.19.
1.2.19.1.
1.2.19.2.
1.2.19.3.
1.2.19.4.
1.2.19.5.
1.2.19.6.

képzés: Upgrading Your Skills to Windows Server 2016 MCSA
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.20.
1.2.20.1.
1.2.20.2.

képzés: Securing Microsoft Windows Server 2016
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
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1.2.20.3.
1.2.20.4.
1.2.20.5.
1.2.20.6.
1.2.21.
1.2.21.1.
1.2.21.2.
1.2.21.3.
1.2.21.4.
1.2.21.5.
1.2.21.6.
1.2.22.
1.2.22.1.
1.2.22.2.
1.2.22.3.
1.2.22.4.
1.2.22.5.
1.2.22.6.
1.2.23.
1.2.23.1.
1.2.23.2.
1.2.23.3.
1.2.23.4.
1.2.23.5.
1.2.23.6.

Résztvevők száma turnusonként: 2fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: Snap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. Számára.
Licenszelt vizsgalehetőség: nem
képzés: Performance Tuning and Optimizing SQL Databases
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Advanced Solutions of Microsoft SharePoint 2013
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Java SE haladó programozás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 3 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.24.
képzés: MySQL for Database Administrators Ed 3.1
1.2,24.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.24.2. Turnusok száma: 2 db
1.2.24.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.24.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
1.2.24.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
1.2.24.6.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.25.
képzés: Átfogó PISQL (Snap)
1.2.25.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.25.2. Turnusok száma: 2db
1.2.25.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.25.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
1.2.25.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.25.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.26.

képzés: Certif]ed IT Manager képzés (CITM)
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1.2.26.1.
1.2.26.2.
1.2.26.3.
1.2.26.4.
1.2.26.5.

Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 3 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.26.6.

1.2.27.
képzés: Oracle Databasel2c: SQL Tuning for Developers
1.2.27.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.27.2. Turnusok száma: 2db
1.2.27.3. Résztvevők száma turnusonként: 2, illetve 3 fő, összesen 5 fő
1.2.27.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
1.2.27.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.27.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.28.

képzés: Oracle 12c újdonságok rendszeradmisztrátorok részére
Database 12c Ri: New Fea-tures for Administrators Ed 2), tantermi
(workshoppal)
Hivatalos Oracle D77758 tanfolyam és 1ZO-060 vizsgára
felkészítés
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: Snap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
-

1.2.28.1.
1.2.28.2.
1.2.28.3.
1.2.28.4.
1.2.28.5.
1.2.28.6.

(Oracle
oktatás
történő

mellett

1.2.29. képzés: Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c használata (Using Oracle
Enterprise Mana-ger Cloud Control 12c Ed 2) felhasználói és üzemeltetői tantermi
oktatás, hivatalos Orac-le D73244 tanfolyam
1.2.29.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.29.2. Turnusok száma: 1db
1.2.29.3.
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
1.2.29.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
1.2.29.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.29.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
-

1.2.30.

1.2.30.1.6.

képzés: RedHat linux 7 RHCSA (Red Hat Certified System Administra-tor) tantermi
oktatás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.31.
1.2.31.1.

képzés: RedHat Satellite 6 rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás
Képzés nyelve: magyar

1.2.30.1.1.
1.2.30.1.2.
1.2.30.1.3.
1.2.30.1.4.
1.2.30.1.5.
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1.2.31.2.
1.2.3 1.3.
1.2.31.4.
1.2.31.5.
1.2.31.6.
1.2.32.
1.2.32.1.
1.2.32.2.
1.2.32.3.
1.2.32.4.
1.2.32.5.
1.2.32.6.
1.2.33.
1.2.33.1.
1.2.33.2.
1.2.33.3.
1.2.33.4.
1.2.33.5.
1.2.33.6.
1.2.34.
1.2.34.1.
1.2.34.2.
1.2.34.3.
1.2.34.4.
1.2.34.5.
1.2.34.6.
1.2.35.
1.2.35.1.
1.2.35.2.
1.2.35.3.
1.2.35.4.
1.2.35.5.
1.2.35.6.

1.2.36.
1.2.36.1.
1.2.36.2.
1.2.36.3.
1.2.36.4.
1.2.36.5.
1.2.36.6.

Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: RedHat Openstack alap szintű rendszeradminisztrátori tantermi oktatás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1 db
Résztvevők száma turnuso nként: 1 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: RedHat Openstack halad6 szintű rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Ucenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: RedHat Cloudforms üzemeltetői és tervező szintű tantermi oktatás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
...

képzés: RedHatJBOSS tantermi oktatás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

képzés: Ruby on Rails programnyelv tantermi oktatás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
...
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1.2.37.
1.2.37.1.
1.2.37.2.
1.2.37.3.
1.2.37.4.
1.2.37.5.
1.2.37.6.
1.2.38.
1.2.38.1.
1.2.38.2.
1.2.38.3.
1.2.38.4.
1.2.38.5.
1.2.38.6.
1.2.39.
1.2.39.1.
1.2.39.2.
1.2.39.3.
1.2.39.4.
1.2.39.5.
1.2.39.6.
1.2.40.
1.2.40.1.
1.2.40.2.
1.2.40.3.
1.2.40.4.
1.2.40.5.
1.2.40.6.
1.2.41.
1.2.41.1.
1.2.41.2.
1.2.41.3.
1.2.41.4.
1.2.41.5.

képzés: Ansible tantermi rendszergazdai oktatás (automatizálás)
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
...

képzés: ITIL Szolgáltatásüzemeltetés Service Operation tantermi oktatás (magyar)
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
-

képzés: Openstack bevezetés, üzemeltetés, automatizálás
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2db
Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: MySUL Performance Tuning
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1 db
Résztvevők száma turnusonként: 3 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 4 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.41.6.

képzés: My(SQL) alapok
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 3 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: Snap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszeit vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.42.
1.2.42.1.
1.2.42.2.
1.2.42.3.
1.2.42.4.
1.2.42.5.

képzés: PostgreSQLTuning and Maintenance
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1 db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
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1.2.42.6.
1.2.43.

1.2.43.1.
1.2.43.2.
1.2.43.3.
1.2.43.4.
1.2.43.5.
1.2.43.6.
1.2.44.
1.2.44.1.
1.2.44.2.
1.2,44.3.
1.2.44.4.
1.2.44.5.
1.2.44.6.
1.2.45.
1.2.45.1.
1.2.45.2.
1.2.45.3.
1.2.45.4.
1.2.45.5.
1.2.45.6.
1.2.46.
1.2.46.1.
1.2.46.2.
1,2,46.3.
1.2.46.4.
1.2.46.5.
1.2.46.6.
1.2.47.
1.2.47.1.
1.2.47.2.
1.2.47.3.
1.2.47.4.
1.2.47.5.

elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Microsoft üzleti elemző szakértő csomag, online videós anyagokkal, extra
tartalmakkal: Adattárházak, jelentések, adatmodellezés, önkiszolgáló Bl, Big Data
megoldások
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzés! napok száma turnusonként: 15 nap
Képzés! segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Java EE 7/8 újdonságok + vizsga
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2 db
Résztvevők száma turnusonként: 2 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: igen
képzés: Oracle Database 12c: Administration Workshop
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
képzés: Test Analyst tanfolyam és vizsga
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 2 db
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: igen
...

1.2.47.6.

képzés: Teszt menedzser tanfolyam és vizsga (ISTQB 2. szint)
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 1 tő
Minimális képzési napok száma turnusonként licencben meghatározott nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: igen

1.2.48.
1.2.48.1.

képzés: Technical test analyst + vizsga (lSTc~ 2. szint)
Képzés nyelve: magyar

...
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1.2.48.2.
1.2.43.3.
1.2.48.4.
1.2.48.5.
1.2.48.6.

Turnusok száma: 1 db
Résztvevők száma turnusonként: 3 fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: licencben meghatározottnap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZZrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: igen
...

1.2.49.
képzés: ISTQB CTFL alapszintű tesztelői tanfolyam+vizsga
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1db
Résztvevők száma turnusonként: 2fő
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.49.6. Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: igen
1.2.49.1.
1.2.49.2.
1.2.49.3.
1.2.49.4.
1.2.49.5.

1.2.50. képzés: Információvédelmi kockázatelemző menedzser képzés (IT Risk Manager,
ITRISK)
1.2.50.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.50.2. Turnusok száma: 1 db
1.2.50.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.50.4. Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
1.2.50.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.50.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
1.2.51. képzés: Linux haladó rendszergazda Enterprise Linux hálózatok menedzselése és
haladó lehetőségei
1.2.51.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.51.2. Turnusok száma: 1 db
1.2.51.3. Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.51.4. Minimális képzési napok száma turnusonként: 5 nap
1.2.51.5. Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.51.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
-

1.2.52. képzés: Biztonságos programozás Combined ~C++, JAVA and Web Servi-ces
Securit
1.2.52.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.52.2. Turnusok száma: 2db
1.2.52.3.
Résztvevők száma turnusonként: 2 fő
1.2.52.4. Minimális képzési napok száma turnusonként: 2 nap
1.2.52.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.52.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
-

1.2.53. képzés: JAVA-DP Tervezési minták Java nyelven
Képzés nyelve: magyar
Turnusok száma: 1 db
Résztvevők száma turnusonként:,3-f6
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
-

1.2.53.1.
1.2.53.2.
1.2.53.3.
1.2.53.4.
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1.2.53.5.
1.2.53.6.

Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem

1.2.54. képzés: JAVA-SPR Alkalmazásfejlesztés Spring keretrendszerrel tanfolyam
1.2.54.1.
Képzés nyelve: magyar
1.2.54.2. Turnusok száma: 1db
1.2,54.3.
Résztvevők száma turnusonként: 3 fő
1.2.54.4.
Minimális képzési napok száma turnusonként: 3 nap
1.2.54.5.
Képzési segédletek: Vállalkozónak a képzési anyagot nyomtatott formátum mellett
elektronikus formában (például pdf-ben) is át kell adni a NISZ Zrt. számára.
1.2.54.6.
Licenszelt vizsgalehetőség biztosítása: nem
-

Leszáílítandá eredménytermékek
Szolgáltatás
o
Képzések megtartása
o
Átadott képzési segédletek mind nyomtatott, mind elektronikus formában
o
vizsgalehetőségek biztosítása
E red m é nyterm ék
• Licenszelet tematika, azaz turnusukban tervezett képzések szakmai tartalma, vázlata
• Képzési terv, azaz képzések és vizsgalehetőségek javasolt ütemezése
o
Képzési tananyagok nyomtatott és elektronikus képzési anyagok angol és/vagy magyar
nyelven
o
Képzési résztvevők számára a képzésen való részvételről szóló igazolás, oklevél
o
Megjelölt képzésekhez tartozó vizsgákra történő regisztrációk írásban történő
visszaigazolása (vizsgák díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell). Vizsgázó esetleges meg
nem jelenése a kijelölt vizsgaidőpontban vagy a vizsgák sikeressége nem a Vállalkozó
felelősségi körébe tartozik.
Elvárt adminisztratív dokumentumok
• Minden megvalósult képzés esetében jelenléti ív készítése, legalább az alábbi tartalmi
elemekkel: képzés pontos megnevezése, időpontja, időtartama, képzőintézet neve,
elérhetősége, képzési felelős neve, oktató neve, jelenlévők névsora, jelenlévők aláírása,
vizsga esetén a képzési helyszínt hitelesítő természetes személy neve.
o
Képzés elvégzését igazoló, névre szóló oklevél, vagy látogatási igazolás,
o
Vizsga esetén névre szóló vizsgalap,
o
Képzésenként elvégzett, szakmai, szervezési szempontok alapján összeállított anonim
elégedettségi visszamérés.
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Ajánlati ár részletezése
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székhelye: 1117, Budapest, Budafoki út
56.

Képzések

Administering Windows Server 2012
1 (20411)
Configuring Advanced Windows Server
2 2012 Services (20412)

Képzés
szükséges
Képzés
óraszáma a
óradíja / fő
licencelt
(Nettó HUF)
tematika
alapján
(óra)
6 468,750 Ft
40

Képzés díja
(1 résztvevőre,
nettó HUF)

Résztvevők
száma
(db)

Képzés díja összesen
(nettó HUF)

258 750 Ft

4

1 035 000 Ft

6 468,750 Ft

40

258 750 Ft

4

1 035 000 Ft

6 468,750 Ft

40

258 750 Ft

4

1 035 000 Ft

~ 606,250 Ft

40

224 250 Ft

4

897 000 Ft

Enterprise Linux hálózatok menedzselése
~ és haladó lehetőségei (Kód:LNX-02-03)

s 606,250 Ft

40

224 250 Ft

4

897 000 Ft

Red Hat Enterprise Linux haladó
6 üzemeltetési tanfolyam (LNX-STO)

7 481,250 Ft

40

299 250 Ft

4

1 197 000 Ft

7 481,250 Ft

40

299 250 Ft

4

1 197 000 Ft

16

258 750 Ft

4

1 035 000 Ft

s 781,250 Ft

24

138 750 Ft

4

555 000 Ft

8 718,750 Ft

24

209 250 Ft

4

837 000 Ft

6 843,750 Ft

24

164 250 Ft

4

657 000 Ft

4 500,000 Ft

40

180 000 Ft

4

720 000 Ft

7 481,250 Ft

40

299 250 Ft

4

1 197 000 Ft

16

329250Ft

4

1317000Ft

Server Virtualization with Windows Server
3 2012 R2 Hyper-V and System Center 2012
R2(20409)
Enterprise Linux üzemeltetés alapjai
~ tanfolyam (Kód:LNX-01)

~

7 Linux Troubleshooting (6L314)
Windows Server rendszerek menedzselése
~ PowerShell segítségével (WPS1)
Windows Powershell haladó ismeretek,
~ Scripting (WPS2)
10 Linux Bash Scripting (6L375)
11 Python programozás/ szkriptelés alapok
12 5. Python programozás haladó
VMware vSphere: Install, Configure,
~ Managev6
14 VMware vSphere: Optimize and Scale v6

16
Ft

20
Ft

171,875

578,125

VMware vCenter Site Recovery Manager:
15 Install, Configure, Manage v6.x

s 859,375 Ft

32

187 500 Ft

4

750 000 Ft

VMware vSphere: Troubleshooting
~ Workshop v6 (VM-T6)
Designing and Deploying Microsoft
~ Exchange Server 2016 (20345-2)
Administering Microsoft Exchange Server
12 2016 (20345-1)

7 856,250 Ft

40

314 250 Ft

4

1 257 000 Ft

s 606,250 Ft

40

224 250 Ft

4

897 000 Ft

s 606,250 Ft

40

224 250 Ft

4

897 000 Ft

~ Upgrading Your Skills to Windows Server
2O16MCSA(20743)
Securing Microsoft Windows Server 2016
~ (20744)
Performance Tuning and Optimizing SQL
~ Databases (10987)

s 606,250 Ft

40

224 250 Ft

4

897 000 Ft

4 429,688 Ft

32

141 750 Ft

4

567 000 Ft

8 418,750 Ft

40

336 750 Ft

4

1 347 000 Ft

Advanced Solutions of Microsoft
~ SharePoint 2013 (20332)

7 031,250 Ft

24

168 750 Ft

4

675 000 Ft

4 668,750 Ft

40

186 750 Ft

3

560 250 Ft

6 764,063 Ft

40

270 563 Ft

4

1 082 250 Ft

23 Java SE haladó programozás
24 MySQLfor Database Administrators Ed 3.1

37
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25 Átfogó PISQL

000,000
24

Ft

—

26 Certified IT Manager képzés (CITM)
~ Oracle Databasel2c: SQL Tuning for
Developers (D79995)
Oracle 12c újdonságok rendszer
admisztrátorok részére (Oracle Database
12c Ri: New Fea-tures for Administrators
28 Ed 2), tantermi oktatás (workshoppal)
Hivatalos Oracle D77758 tanfolyam és 170060 vizsgára történő felkészítés
Oracle Enterprise Manager Cloud Control
12c használata (Using Oracle Enterprise
29 Mana-ger Cloud Control 12c Ed 2)
felhasználói és üzemeltetői tantermi
oktatás, hivatalos Oracle D73244
tanfolyam
-

30 RedHat linux 7 RHCSA (Red Hat Certified
System Administrator) tantermi oktatás
31 RedHat Satellite 6 rendszeradminisztrátori,
tantermi oktatás
32 RedHat Openstack alap szintű
rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás

11
Ft

531,250

9 544,500 Ft

15
Ft

907,500

11
Ft

433,563

12
Ft

468,750

10
Ft

968,750

11
Ft

150,000

24

24

24

336000Ft

4

1344000Ft

276 750 Ft

3

830 250 Ft

229 068 Ft

5

1 145 340 Ft

1

381 780 Ft

381 780 Ft

24

274 406 Ft

1

274 406 Ft

24

299 250 Ft

1

299 250 Ft

438 750 Ft

1

438 750 Ft

24

267 600 Ft

1

267 600 Ft

40

~ RedHat Openstack haladó szintű
rendszeradminisztrátori, tantermi oktatás
~ RedHat Cloudforms üzemeltetői és tervező
szintű tantermi oktatás

7 320,000 Ft

40

292 800 Ft

1

292 800 Ft

9 937,500 Ft

32

318 000 Ft

1

318 000 Ft

35 RedHatJBOSS tantermi oktatás

6 735,000 Ft

40

269 400 Ft

1

269 400 Ft

~ Ruby on Rails programnyelv tantermi
oktatás

6 187,500 Ft

32

198 000 Ft

1

198 000 Ft

339 600 Ft

1

339 600 Ft

~ Ansible tantermi reridszergazdai oktatás
(automatizálás)

10
Ft

612,500

32

ITIL Szolgáltatásüzemeltetés Service
38 Operation tantermi oktatás (magyar)

s 606,250 Ft

32

179 400 Ft

1

179 400 Ft

~ Openstack bevezetés, üzemeltetés,
automatizálás

7 382,813 Ft

32

236 250 Ft

4

945 000 Ft

40 MySQL Performance Tuning

9 544,500 Ft

32

305 424 Ft

3

916 272 Ft

270 563 Ft

3

811 688 Ft

32

240 000 Ft

2

480 000 Ft

32

524 250 Ft

2

1 048 500 Ft

32

198 750 Ft

4

795 000 Ft

-

41 My(SQL) alapok
42 PostgreSQL Tuning and Maintenance
Microsoft üzleti elemző szakértő csomag,
online videós anyagokkal, extra
43 tartalmakkal: Adattárházak, jelentések,
adatmodellezés, önkiszolgáló BI, Big Data
megoldások
44 Java FE 7/8 ujdonságok

11
Ft

273,438

7 500,000 Ft
16
Ft

382,813

6 210,938 Ft

24

38

Oracle Database 12c: Administration
Workshop

9 544,500 Ft

40

381 780 Ft

2

763 560 Ft

6 875,000 Ft

24

165 000 Ft

4

660 000 Ft

1. 375,000 Ft

120

165 000 Ft

1

165 000 Ft

48 Technical test analyst (ISTUB 2. szint)

4 125,000 Ft

24

99 000 Ft

3

297 000 Ft

49 ISTUB CTFL alapszintű tesztelői tanfolyam

5 781,250 Ft

24

138 750 Ft

2

277 500 Ft

8 418,750 Ft

40

336 750 Ft

2

673 500 Ft

7 007,813 Ft

32

224 250 Ft

2

448 500 Ft

40

742500Ft

4

2970000Ft

168 750 Ft

6

1 012 500 Ft

168750Ft

3

506250Ft

46 Test Analyst tanfolyam
47 Teszt menedzser tanfolyam (ISTc1B 2. szint)

Információvédelmi kockázatelemző
50 menedzser képzés (IT Risk Manager,
ITRISK)
Linux haladó rendszergazda Enterprise
51 Linux hálózatok menedzselése és haladó
lehetőségei
-

52 Biztonságos programozás Combined
C/C++, JAVA and Web Services Securit
-

iS
Ft

562,500

53 JAVA-DP Tervezési minták Java nyelven

7 031,250 Ft

24

JAVA-SPR Alkalmazásfejlesztés Spring
~ keretrendszerrel tanfolyam

7 031,250 Ft

24

-

-

Összesen ár
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41 889 345 Ft

Részt
Vizsgák

Vizsgadíj
(1 résztvevőre, nettó HUF)

vevők
száma
(dl,)

Vizsgadíj összesen
(nettó HUF)

55 Java EE 7/8 ujdonságok
56 Test Analyst tanfolyam

71 250 Ft
63 750 Ft

4
4

285 000 Ft
255 000 Ft

57 Teszt menedzser tanfolyam (ISTUB 2. szint)
58 Technical test analyst (ISTUB 2. szint)

63 750 Ft
63 750 Ft

1
3

63 750 Ft
191 250 Ft

59 ISTUB CTFL alapszintű tesztelői tanfolyam

45 000 Ft

1

45 000 Ft
840 000 Ft

Összesen ár
Egyösszegű ajánlati ár (képzések díja +
vizsgadíjak mindösszesen)
A felolvasólapon az ezen sorban szereplő
összeget kell feltüntetni!

42 729 345 Ft
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3. számú melléklet
NISZ Nemzeti nfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1031 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TEUESÍTÉST
___________________________________
—~

IGAZOLÓ
Készült BIZONYLAT

Hely

Dátum
Jelen vannak:

Vállalkozó/Szállító cég neve:

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

Megrendelő:

NISZ

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TlBjóváhagyója)

Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, 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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NISZ

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairál 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság
Training36O Kft.
Cé~je~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):13 09 144452
Adószám:23l50041243
Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai
Név:Müller Katalin
Beosztás:vezetői asszisztens
Telefonszám:+ 36 30 305 2856

E-mail cím: katalin.muller~training360.com

Cím
Székhely (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1117, Budapest, Budafoki út 56. A
ép. m. em.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország trányítószám, Város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, trányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1117, Budapest,
Budafoki út 56. A ép m. em.
Cégnév: Trainrng36O Kit.
__________________
Számlázási Cím (ország, trányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1117, Budapest, Budafoki út
56. A ép. III. em.

Számlavezető bank
Neve: Takarók Bank
Bankszámla száma. 50300147-15306405

Bankszámla devizaneme HUE

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 1 69.*
XIII/A. fejezet, 169.~ (h)]:NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVJI.
(1)]:NEM
fejezet, 169.* (p,gj]:NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. xm.
Tevékenység alapján mentes [áfa
Fordított adózás [áfa tv.
fejezet] :NEM
169.~n(n)]:
Milyen tevékenység alapján:NEM
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM
Kelt. 2020. 03. 31

K1VA [2012. évi CXLVH.
törvény] :NEM

tv. VI. fej ezet]:IGEN Milyen
tevékenység alapj án:
felnőttképzési törvény alapján
engedélyezett és szervezett felnőtt
-

oktatás
EVA [2002. évi XLIII.
törvény] :NEM

Cégszerű aláírás

41

5. számú melléldet
Vállalkozó jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1.

2.

3.

4.

-A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
AlvállaHcozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata’
A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett
Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t. ~
A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet neve’
Szervezet székhelye/címe’
Szervezet feladatw
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került
Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a Jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.
A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladatw
b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladata’
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (I)
bekezdés g-k) és m) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
‚2020

Aláírás

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. ~ (9) bekezdése szerinti eset fennáll.
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