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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2016/S 248-454553 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
intézmények részére „A 20 14-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott
szofiverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyban lefoly
tatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás (2. rész: Java alapú fejlesztői kör
nyezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más
nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás) eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között ke
retmegállapodás jött létre (továbbiakban: Kivi).

KM azonosítószáma: KMO2SWFI7
KI”I aláírásánakdátuma: 2017. október 11.
K}vI időbeli hatálya: 2021. október 10.
KM keretösszege: 42.500.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesí
tik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát ajelen szerződés és
az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vállalkozó jelen szerző
dést — meghatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Vállalkozó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből
eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő va
lamem~iyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya

2.1 Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására
jött létre a „Tesztadatok biztosítása az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs
Rendszer teszt nyilvántartásából a Jogosultságkezelő Ugynök szolgáltatáshoz kapcso
lódóan (Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (GovCA) kiterjesztése projekt, KOFOP
1.O.O-VEKOP-15-2015-00004)”) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp. A jelen
szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Műszaki leírás (2.
sz. melléklet) szerinti feladatok teljesítését.

2.2 Vállalkozónak az alkalmazást jelen szerződés 2. számú mellékletében (továbbiakban: Mű
szaki leírás) meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően kell kialakítania.
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2.3 Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban foglaltak szerint 1 éves támogatást nyújtani a leszál
lított alkalmazásra biztosítani.

2.4 Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a WSH Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése

3.1 Vállalkozónak Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatát jelen szerződés hatály
balépésétől számított 98. naptári napon belül kell teljesítenie. A teljesítés közbenső határ
időit a Műszaki leírás K14-es pontja szerinti táblázat tartalmazza.

3.2 Vállalkozónak a Műszaki leírás Kl2 előírása szerinti támogatást 1 év támogatást kell nyúj
tania.

3.3 Jelen szerződés hatályba lépésének a feltétele a szerződés mindkét Fél általi aláírása. A szer
ződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.

3.4 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. Jelen szerződés teljesítésének helye:
a) Vállalkozó ajelen szerződés során leszállítandó eredménytermékeket, továbbá azok nem
végleges verzióit elektronikus úton adja át Megrendelő részére
b) Az átadás-átvételi teszteléshez a tesztrendszert Vállalkozó biztosítja Megrendelő szak
emberei részére.

5. A teljesítés módja

5.1 Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1 Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot
és dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához
szükséges.

5.1.2 Amennyiben jelen szerződés keretében Vállalkozónak átadandó, átadott információval,
adattal, dokumentummal kapcsolatban Felek között vita van, Felek dokumentáltan, igazol
ható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét, amelyek mini
málisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

5.1.3 A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára egyeztetett
időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő számú szakembere — ‚!
egyeztetett időpontban — Vállalkozó rendelkezésére álljon.
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5.1.4 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a jelen szerződés teljesítése során,
erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint
az akadályt Vállalkozónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát,
valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét ki
zárja.

5.2 Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.2.1 Vállalkozó köteles ajelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.
Amennyiben jelen szerződés teljesítésébe Vállalkozó olyan szakembert von be, aki a Szer
ződés teljesítéséhez szükséges szinten nem beszél magyarul, Vállalkozó köteles saját költ
ségen tolmácsot biztosítani.

5.2.2 Vállalkozó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatait telje
síteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint.

5.2.3 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesíté
séhez szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkal.

5.2.4 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségé
ért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés szerinti kö
telezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon teljesíteni.

5.2.5 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő érdekeinek érvényes!
tésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni.
Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen, megbeszélésen részt venni, melyen Megren
delő ajelenlétét igényli.

5.2.6 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Meg
rendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért Vállalkozó felelős.

5.2.7 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott kötele
zettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a munkára
gyakorolt előrelátható hatásairól.

5.2.8 Vállalkozó köteles biztosítani ajelen szerződés teljesítéséhez szükséges hardver és szoftver
eszközöket (hordozható számítógépek, telefonok, nyomtató, a saját munkájához szükséges
szoftverlicencek stb.).

5.2.9 Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során a Műszaki leírás Kl0 követelményében
meghatározott és részletezett dokumentumokat kell elkészítenie.

5.2.10 Vállalkozónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven, elektroni
kusan, szerkeszthető formában kell átadnia Megrendelő részére.

5.2.11 Vállalkozó ajelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani.
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5.2.12 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, Úgy haladéktalanul írásban értesítenie
kell Megrendelőt a késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról abban az
esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kell.
A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. fejezetében fog
laltak alkalmazását.

5.2.13 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodá
sos közbeszerzési eljárás első részében benyÚjtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe a Kbt. 138. ~-ban meghatározottak szerint.

5.2.14 Ameimyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmassá
gának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.2.15 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont szemé
lyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fize
tési kötelezettség —jelen szerződés szerint—kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

5.2.16 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
Úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó jelen szerződésben, valamint a KM-ben
előírt feltételek megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azo
kért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.

5.2.17 Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik Megrendelő berendezéseiben, alkalmazásaiban
okozott kárért, továbbá valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója által okozott kárért. Vál
lalkozó köteles Megrendelő mindennemű igazolt kárát megtéríteni, melyjelen szerződés tel
jesítése során olyan okból következett be, amelyért felelős.

5.2.t8 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő szá
mára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

5.2.19 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. Átadás-átvétel

6.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

6.1.1 Megrendelő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljá
rás keretében veszi át.

Ajelen szerződés keretében átadott tennékek (alkalmazások, dokumentumok és forráskód)

Oldal5/33



átadás-átvételéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni.
6.1.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő ré

széről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szer
ződésszegés következményeként megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~
(2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a hi
lajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.

6.1.3 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.2 Alkalmazás átadás-átvétele

6.2.1 A fejlesztett alkalmazás átadás-átvételére átvételi teszt keretében kerül sor. Vállalkozó
elektronikus levélben köteles értesíteni Megrendelő kapesolattartóját amennyiben a
tesztkörnyezetében elérhető az alkalmazás tesztelhető verziój a. Az átvételi tesztet
Megrendelő szakemberei hajtják végre. Az átvételi teszt végrehajtása során Megrendelő
szakemberei ellenőrzik a Műszaki leírásban meghatározott követelmények teljesülését.

6.2.2 Az átvételi teszt elvégzésére Megrendelőnek átadott alkalmazásverziónként S munkanap áll
rendelkezésére.

6.2.3 Sikeres az átvételi teszt, ha annak során a Műszaki leírás 1. számú mellékletében
meghatározott kritikus vagy súlyos hiba nem merül fel. Az alacsony prioritású hibák
javítását Vállalkozó és Megrendelő közösen ütemezik és Vállalkozó az ütemezés szerint
javítja. Az ütemezésben meghatározott határidők elmulasztása esetén a 11. fejezet szerinti
kötbérezést kell értelemszerűen alkalmazni.

6.2.4 Az átvételi tesztről tesztjegyzőkönyv készül. A tesztjegyzőkönyvben rögzíteni kell a
tesztelés eredményét, a tesztelés során felmerült hibákat és azok súlyosságát.

6.2.5 Vállalkozó az átvételi teszthez hibabejelentő rendszert biztosít a Megrendelő oldali
tesztelőknek. Az átvételi teszt során feltárt hibákat Megrendelő tesztelői a hibabejelentő
rendszerben dokumentálják.

6.2.6 Az átvételi teszt során feltárt hibákat Megrendelő — a hiba súlyossága alapján — a Műszaki
leírás 1. számú mellékletében meghatározott hibaosztályokba sorolja. Amennyiben a
Vállalkozó valamely hiba súlyosságával nem ért egyet, Megrendelő kapcsolattartójának
jelzi. Felek a vitatott hibáról egyeztetést tartanak, és a megállapodásokat a tesztelési
jegyzőkönyvhöz csatolt külön jegyzőkönyvben rögzítik.

6.2.7 Vállalkozó köteles az átvételi tesztek során az alkalmazásban végrehajtott módosításokkal
összhangban a szükséges módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni. A
módosított dokumentációk átadás-átvételére a 6.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.3 Dokumentumok átadás-átvétele

6.3.3 A véleményezésre átadott átvett dokumentumokat Megrendelő 5 munkanapon belül vélemé
nyezi. Megrendelő a véleményezésre átadott dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az
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nem felel meg adott dokumentummal szemben a Műszaki leírásban meghatározott tartalmi
követelményeknek.

6.3.4 A dokumentumok véleményezéséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a dokumen
tummal kapcsolatos észrevételeket, módosítási, kiegészítési igényeket, illetve ennek hiányá
ban az átvétel tényét.

6.4 Forráskőd átadás-átvétele

6.4.1 Vállalkozó az átadás-átvétel részeként a fejlesztett alkalmazás forráskódját Megrendelő ren
delkezésre bocsátja.

6.4.2 Vállalkozónak a forráskóddal együtt az alábbi tartalmakat is át kell adnia Megrendelő ré
szére:

a) a forráskód szerződésszerű felhasználásához szükséges fejlesztőeszközök és
könyvtárak listája, paraméterlista,

b) az alkalmazás továbbfejlesztéséhez szükséges, az a) pontban nem nevesített to
vábbi információk, adatállományok, szofiverkomponensek.

6.4.3 Vállalkozó a forráskódot elektronikus adathordozón adj a át Megrendelőnek. Az adathordozó
csomagolásán vagy felszínén rögzitendő az egyes szoftverek verziószáma és az átadás idő
pontja.

6.4.4 A forráskód átadásának időpontjában Megrendelő és Vállalkozó közösen elvégzik a forrás-
kód ellenőrzését egy Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott új telepítésű futtatási és fordí
tási környezetben. Megrendelő és Vállalkozó ennek keretében ellenőrzik, hogy a futtatási
és fordítási környezeten a forráskód fordításával és az így létrejövő kód futtatásával (kizáró
lag a forráskóddal együtt átadott adatokat és szoftvereket, szoftverkomponenseket felhasz
nálva) a Műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint működő alkalmazás előál
lítható-e.

6.4.5 Az ellenőrzés sikeressége esetén Megrendelő a forráskódot átveszi, és ennek tényét Felek
átadás-átvételi jegyzőkönyvben dokumentálják.

7. Teljesítésigazolás

7.1 Vállalkozó részére a Teljesítést Igazoló Bizonylat (7. sz. melléklet) kiállítható, ha Megrendelő
az alábbiakat átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolható módon átvette:

a) a fejlesztett alkalmazást,
b) a Műszaki leírás KlO követelménye szerinti dokumentumokat,
c) az alkalmazás forráskódját.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható
szolgáltatásnak.

7.2 Vállalkozó a 7.1 szerinti teljesítést követő 5 munkanapon belül köteles Megrendelőnek
átadni az adott feladat teljesítését igazoló, a feladathoz tartozó eredménytermékek átvételéről
kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy példányát, valamint adott feladatra
vonatkozó, jelen szerződés 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot. Megrendelő az
előzőekben meghatározott dokumentumok átvételét követő 5 munkanapon belül köteles
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kiállítani az adott feladat teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot ( 5. számú
melléklet). Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiadásával egyidejűleg felhívja
Vállalkozót, valamint — amennyiben értelmezhető — az alvállalkozót, hogy az adott teljesítés
elismerését követően állítsák ki számláikat.

7.3 Megrendelő valamely Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja,
amíg Vállalkozó az annak kiállításához szükséges, valamennyi dokumentumot nem vagy
nem teljeskörűen adja át. Amennyiben valamely átadott dokumentummal kapcsolatban
Megrendelőnek észrevétele van, Felek a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására
rendelkezésre álló határidőn belül egyeztetést tartanak.

8. A fizetendő ellenérték

8.1 Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés ellenértékének megf~zetése Európai Uniós forrás fel
használásával valósul meg.

8.2 A jelen szerződés tárgyát képező termékek (szolgáltatások) árát, egységárát jelen szerződés
1. számú melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kiEzetés pénzneme
HUF.

8.3 Vállalkozót megillető díj teljes összege (ielen szerződés értéke) a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott árak, nettó egységárak alapján: 10.452.000,- Ft ± közbeszer
zési díj + AFA, azaz nettó Tízmillió-négyszázötvenkettőezer forint ± közbeszerzési díj
±ÁFA.

8.4 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

8.5 A 8.3 pontban meghatározott nettó ár különösen tartalmazza a szerződés teljesítésével kap
csolatban Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget, de nem tartalmazza az ál
talános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megren
delő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa. A
közbeszerzési díjat Megrendelő a Vállalkozón keresztül 5zeti meg, annak összege a szám
lában külön sorban kerül feltüntetésre.

8.6 Vállalkozót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (8.3 pont) túl, további díjazás, költ
ségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti
meg. Ajelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekin
tendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

9. Fizetési feltételek

9.1 Valamennyi, jelen szerződés teljesítésével összefüggésben Vállalkozónál felmerülő bank-
költség Vállalkozót terheli.

9.2 Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott módon igazolt szerződésszerű teljesítése
esetén egy számlát jogosult kiállítani és benyújtani.
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9.3 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlá(ka)t a Megrendelő nevére ás köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

9.4 Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktala
nul értesíteni

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

9.6 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során az adott számlához tartozó díjra a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla elle
nében, az igazolt teljesítését követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt,
adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását követő 5 munkanapon belül
állít ki. Adott számla kötelező melléklete a számlúhoz tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. sz. melléklet (TIB), az alvállalkozói számlamásolatok2, valamint a „Nyilatkozat a Kbt.
135. * (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” nyilatkozat. Vállalkozó köteles alvállal
kozónként külön számlát kiállítani. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót
vesz igénybe, Megrendelő a Kbt. 135. ~ (3) és (4) bekezdés szerint fizeti ki a szerződésben
foglalt vállalkozói díjat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke „KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-20l5-
00004” azonosítószámú, „Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (GovCA) kiterjesztése” tár
gyú projekt terhére kerül kifizetésre.
A számla bruttó értékét a Megrendelő által, közvetlenül a Vállalkozónak, alvállalkozónak
kerül kifizetésre a „Nyilatkozat a Kbt. 135. * (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról”
nyilatkozatban foglaltak alapján.

9.7 Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállal
kozót teljes körűen tájékoztassa a számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, ha
tárnapjairól.

9.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy adott számla értéke a Ptk. 6:130. * (l)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 na
pon belül banki átutalással kerül kifizetésre. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai
okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének
napjától számítódik.

9.9 Megrendelő mentesül a késedelmes fIzetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó
a számlát nem 9.3 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

9.10 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni kell a projekt megnevezését ás azonosító számát: „Kormányzati

hitelesítés szolgáltatás (00v CA) kiterjesztése”, KOFOP-1 .0.0-VEKOP-l 5-2015-00004
- a számlán fel kell tüntetni a NISZ Zrt nevét, címét, a Megrendelő által megadott belső

azonosításra szolgáló jelen szerződés számot,
- fizetési határidőként a 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

2 Amennyiben vállalkozó a teljesitéshez atvállalkozót vesz igénybe
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- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfatv.) 169. *-a és 175. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékeny
ség leírását és annak TESZOR Számát,

- a számlán fel kell tüntetni a Vállalkozó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az
adószámát,

- a számlán fel kell tüntetni a Vállalkozó saját pénzügyi adatain túl Nyilatkozat a Kbt.
135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” nyilatkozatban megnevezett alvál
lalkozó(k) bankszámlaszámát (amely csak a hatályos Cégkivonatban szerepeltetett
bankszámlaszám lehet), a bank nevét, valamint az adószámot,

- 1%+Afa közbeszerzési díjat.

9.11 A Megrendelő fenntartja ajogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

9.12 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.

9.13 A szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a ne
vében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni.

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

9.15 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rend
jéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete—Megrendelő pénzügyi
teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerep
léshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

9.16 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmé
nek csökkentésére alkalmasak.

9.17 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.1. és V.2. pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

10. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, jogszavatosság

10.1 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő a vállalkozói díj
megfizetését követően a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó
kifejezetten Megrendelő számára készített művek (egyedi fej lesztésű szoftverek,
dokumentumok stb.) korlátozásmentes vagyoni jogát, forráskódját megszerzi. Ezen vagyoni
jogokat és a forráskódot Megrendelő jogosult bármely harmadik személy részére átadni,
részére felhasználási jogot biztosítani.
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10.2 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő megszerzi a Vállalkozó,
illetve alvállalkozói által ajelen szerződés teljesítése során kifejezetten Megrendelő javára
fejlesztett szoftver, szoftverelem ősszes, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerinti vagyoni jogát (a továbbiakban “vagyoni jogok”). Mindezek alapján Megrendelő,
mint a vagyoni jogok tulajdonosa területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére
nézve korlátlanul jogosult a fejlesztett szoftver, szofiverelem (beleértve ezek forráskódjait
és dokumentációját) felhasználásra, átdolgozására, feldolgozására, többszörözésére,
terjesztésére, a fejlesztett szoftver, szofiverelem forráskód és dokumentáció másolására, a
vagyoni jogok átruházására, felhasználási engedély adására, valamint a szerzői jogok
megsértése esetén ajogsértővel szembeni fellépésre is.

10.3 Megrendelő jogosult a szoftvert minden korlátozás nélkül használni (3)1. azzal szolgáltathat
saját, illetve más eszközein is), továbbá módosíthatja, továbbfejlesztheti azt. A Megrendelő
a szoftver módosításaihoz a dokumentációt és a forráskódot jogosult korlátozás nélkül
felhasználni, Így a továbbfejlesztése tárgyában indított beszerzési eljárás során ezekbe a
lehetséges vállalkozóknak a szükséges mértékben betekintést engedhet, illetőleg a nyertes
ajánlattevőnek átadhatja a továbbhasznosítás lehetőségével. A forráskód átadására
vonatkozó szabályokat jelen szerződés 6.4 pontja tartalmazza.

10.4 Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését,
gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

10.5 Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

10.6 Vállalkozó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
tartalmú szerződéseket köt, melyek Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak
megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (‚jogszavatossági vállalás) Vállalkozót
jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.

10.8 Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal
kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

11. Kötbér
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11.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.1. pontjában meg
határozott határidő lejártáig, illetve a 6.2.3. pont szerinti esetben (alacsony prioritású hiba)
az ott megjelölt ütemezés szerinti határidőig, ajelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott
feladatait nem teljesíti késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelem 1-
10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj értéke.

11.2 A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a hibás tel
jesítés 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20
%-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó vállalkozói díj értéke.

11.3 Vállalkozó a Műszaki leírásban KI 1 követelményében előírt, jótállás keretében végzett hi
bajavításokat az ott meghatározott határidőkkel végzi. A hibák kijavítására vonatkozó határ
idők elmulasztása esetén Vállalkozót késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli az aláb
biak szerint:

. Kritikus hiba javításához kapcsolódó határidők elmulasztása esetén a határidő lejártát kö
vetően óránként 25.000 Ft, kötbér megfizetésére köteles (szolgáltatási időben számítva),
melynek maximális mértéke nem haladhatja meg évente az 1.000.000 Ft-ot.

o A súlyos és alacsony prioritású hibák javításával kapcsolatosan Vállalkozót akkor terheli
kötbérfizetési kötelezettség, ha adott hónapban felmerült hibák vonatkozásában az esetek
több mint 20 %-ában nem teljesíti a hibajavításra meghatározott határidőket. Ebben az
esetben, Vállalkozó minden nem határidőre javított hiba esetén a késés napjainak száma és
20.000 Ft szorzataként számított mértékű kötbér megfizetésére köteles, melynek maximá
lis mértéke nem haladhatja meg évente az 1.000.000 Ft-ot.

11.4 Jelen szerződés meghiúsulása esetén, amennyiben a meghiúsulás olyan okból történik, ame
lyért felelős, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mér
téke: jelen szerződés nettó értékéből a meghiúsulásig meg nem fizetett érték 25%-a. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződés
szegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerző
déstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.5 Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

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

11.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának ér
vényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja. A Ptk. 6:187.
~ (2) bekezdése alapján Megrendelő hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet
szavatossági igényt.

12. Jótállás, támogatás

12.1 A Vállalkozó ajelen szerződés keretében megvalósított fejlesztésekre 1 évjótállást és 1 év
támogatást vállal a Műszaki leírás szerint. A jótállási idő és támogatási idő kezdete a telje- ‚
sítés igazolás kiállítását követő nap.
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12.2 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a feladatot harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Vállalkozó viseli.

12.3 A jótállási kötelezettség, támogatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállal
kozó viseli.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felekj elen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatj ák, figyelemmel a Kormányrendelet szerződésmódosításra vonatkozó
előírásaira.

13.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írás
beli értesítéséveljelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér valamely esetben eléri a maximumot,
c) a hibás teljesítési kötbér valamely esetben eléri a maximumot,
d) Vállalkozó megsérti jogszavatossági vállalását,
e) jelen szerződés 14.5 pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott eset

ben,
O Vállalkozó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatáro

zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó fel
szólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

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

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

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

13.7 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 végelszá
molással történő megszűnését határozta el.

13.8 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelő
höz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést kö
vet el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének
Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

13.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszű
nésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
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l3.lOÁz azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

14. Titoktartás

14.1 Vállalkozó vállalja, az
- Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglal

takat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőr
zési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,

- az információs önrendelkezési jogról ás az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. *-ában, ás az 1. melléklet, III. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illető
leg a nyilvánosságra hozatalt Vállalkozó még az üzleti titokra való hivatkozással sem
tagadhatja meg.

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra
nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal,
hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet
valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

14.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzá
járulásával teheti meg.

14.4 Szerződö Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül
nek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Megrendelőnek.

14.5 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért ás mdomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Megrendelő jogosult — választása szerint — ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra
jogosult
Neve: Soós Brigitta
Beosztása: junior projektmenedzser
Telefonszáma: +3617957068
E-mail címe: soos.bri~itta(~nisz.hu

Neve: Pénzes Petra
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Beosztása: E-közigazgatási szakértő
Telefonszáma: ±3617954165
B-mail címe: penzes.petra(~nisz.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jo
gosult
Neve: Szanyi Judit
Beosztása: kereskedelmi menedzser
Telefonszáma: ±36 1 353 9835
B-mail címe: kozbeszerzes@wsh.hu

15.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együtte
sen:

Varga Dezső vezérigazgató-helyettes és Adám Csongor ágazati igazgató

15.3 Felek a 15.1. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése so
rán a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcsolattar
tója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződés-
módosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésiga
zoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatá
lyos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

15.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatko
zatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egy
másnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

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

16. Vis Major

16.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
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16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból kö
vetkeznek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesíté
sét 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:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború

és terrorcselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3 A vis maiornak közvetlen összefUggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összernggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

16.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Vál
lalkozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megren
delő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződé
ses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ész-
szerű alternatív módot a teljesítésre.

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

16.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnekjogá
ban áll —választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatály
lyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

17.1 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalma
zásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás
között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban
a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaz
nak.

17.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül
nem kötötték volna meg.

17.3 Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvet
len tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
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szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről
a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

17.4 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

17.5 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatáro
zott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt, hogy Ugyan
annak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is
le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilat
kozat esetén érvényes.

17.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kap
csolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendel
kezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos j ogszabályai irányadók. Jelen szerződés
a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

17.7 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendel
kezés helyébe — minden egyébjogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés mó
dosítása nélkül— a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszer
zési 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, kü
lönösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

17.8 Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállal
kozó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 7. számú mellékletként kerül csato
lásra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról — a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül — köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállal
kozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerző
dést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

I. számú melléklet: Megrendelt teniiékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Vál
lalkozó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
2. számú melléklet: Műszaki követelmények (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
(minta)
5. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
6. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
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Jelen szerződés 3 egymással Szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, ame
lyekből 2 példányt Megrendelő, I példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvasták,
megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020. július ~2 „‚
. . ..

Varga D&4sőy’ezériga.zgató-helyettes és Adám .:~ti~2.43 Nemes Csaba
Csongor ágazati igazgató WSH Kfl.

NISZ Zrt.
Megrendelő

N5z Nein~a~~5zoJggu~tó

~ ~wk~

~O8J Bud~p~’ Cso~0~ ~ 3.

Móngm. )O5855’~2..44

5 ~.
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1. számú melléklet a~ nyilvántartási Számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Sorszám OKO cjT~ksz~m Szo!aáItatás me~nevezés Mannyhég Egység ár (nettó Ft) Összesen ár(nettó Ft)

1 swíOZ-005 Szoftverfejresztő (1 óra) 520 óra 20100 10 452 000

MIrJ0ÖSSZESEN: 10452 000
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2. számú melléklet a .~ nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki követelmények

Műszaki leírás

Tesztadatok biztosítása az Országos Cégnyilvántartó és Céginfor
mációs Rendszer teszt nyilvántartásából a Jogosultságkezelő Ugy

nök szolgáltatáshoz kapcsolódóan
(Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (G0vCA) kiterjesztése pro

jekt, KOFOP-1.O.O-VEKOP-15-2015-00004)
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1. Rövidítések jegyzéke

a:...
RNY Rendelkezési Nyilvántartás
JKO vagy RNY+ Jogosultságkezelő Ügynök, az RNY képviseleti jogosultságot ellen

őrző ügynöki szolgáltatása
EVNY Egyéni_Vállalkozói Nyilvántartás
OCCR Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer
NTSZ Nem természetes személyek~~~~
TSZ Természetes személyek
E-ugyintezesi tv 2015 evi CCXXII torveny az elektronikus ugyintezes es a bizalmi

______ ________ szolgáltatások általános szabályairól
lbtv. 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus

információ biztonságáról _____

Vhr. 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés rész
letszabályairól

Bevezetés

A beszerzés Célja
Jelen Műszaki leírásban meghatározott beszerzés célja olyan szoftver fejlesztése, amivel a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) mint a Jogo
sultságkezelő Ügynök (JKÜ) szolgáltatója saját hatáskörben, közvetlenül tud teszt adatokat
létrehozni és módosítani az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer (OCCR)
teszt környezetében. A teszt adatokat a NISZ Zrt. saját célra és az RNY+/ JKU szolgáltatás-
hoz csatlakozó szervezetek csatlakozási folyamatának támogatásához fogja használni.

Előzmények

A közigazgatás hatékonyságának növelésében elengedhetetlen az elektronikus ügyintézés ará
nyánakjelentős emelése. Ennek érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. (a továb
biakban: NISZ Zrt.) a KOFOP-1.0.0-VEKOP-l5-20l5-00004 azonosítószámú, ‘Kormányzati
hitelesítés szolgáltatás (GovCA) kiterjesztése’ elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt)
keretén belül vállalta a JKU szolgáltatás létrehozását. A szolgáltatás elkészült, az igénybe
vevő szervezetek csatlakozása folyamatos, amelynek során a fejlesztési feladataikhoz teszt
adatokra van szükségük a JKÜ mögött elérhető Egyéni Vállalkozói Nyilvántartásból (EVNY),
a Rendelkezési Nyilvántartásból (RNY) és az OCCR-ből. Az EVNY és az ENY esetében van
eszköz a NISZ Zrt. mint JKÜ szolgáltató kezében a tesztadatok gyors és rugalmas előállítá
sára. Az OCCR esetében ilyen eszköz nincs, itt csak a tesztadatok eseti jelleggel, a Cégszolgá
laton keresztül biztosíthatók.

A JKÜ bemutatása
A JKÜ az RNY ügynöki szolgáltatása, amelynek célja elektronikusan elérhető képviseleti in
formációk összegyűjtése az elektronikus ügyintézési folyamatban. A JKU kétféle képviseleti
jogosultságot vizsgál a szolgáltatáson keresztül elérhető háttérnyilvántartásokban:
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. törvényes képviseleti jogosultságot a közhiteles szervezeti nyilvántartásokban (cégnyil
vántartás, egyéni vállalkozói nyilvántartás);

• ügyleti képviseleti jogosultságot a Rendelkezési Nyilvántartásban.

A JKÜ egy csatlakozott szakrendszerek számára elérhető központi szolgáltatás, amely kizáró
lag programozott felületen érhető el.
A 2019. május óta éles üzemben működő szolgáltatás üzemeltetője a NISZ Zrt.

A beszerzés tárgya
Jelen beszerzési eljárás tárgya az OCCR teszt adatbázisához kapcsolódó tesztadatrögzítő al
kalmazás tervezése és fejlesztése, valamint jótállás és támogatás biztosítása a 4. Követelmé
nyek fejezetben meghatározott követelményeknek megfelelően.
A 4. Követelmények fejezetben található követelmények a részletes tervezés fázisában ponto
sításra szorulhatnak.

Követelmények

Ki — Adatrögzítő képernyő
A szolgáltatás böngészős felületen keresztül nyújtson lehetőséget tetszőleges Cégkivonat, il
letve Cégmásolat létrehozására és módosítására. A módosítás során az alrovatok kezelésének
módja azonos legyen a cégbírósági módosítások kezelési módjával.

K2 — Felhasználóazonosítás
Az adatfelvevő alkalmazás név/jelszó alapú azonosítással legyen elérhető. Az alkalmazás tet
szőleges számú felhasználót ki tudjon szolgálni.

1(3 - Ellenőrzések
Az adatfelvevő alkalmazás a rögzítés közben, az egyes adatok megadása után ellenőrizze a
megadott adatok formai helyességét, különös tekintettel a cégek egyedi azonosító adataira és
az egyes cégállapotok bekövetkezésének sorrendiségére.

K4 — Automatikus cégazonosító generálás
Az adatfelvevő alkalmazás automatikusan generálja le a kért céghez az egyedi azonosítókat
(cégjegyzékszám, statisztikai számjel, európai egyedi azonosító, adószám) a teszt cégnyilván
tartásban szereplő tesztadatok figyelembe vételével az egyediség biztosítása érdekében.

1(5 — Automatikus adatrögzítés
Az adatfelvevő alkalmazás a rögzítés közben, a manuális adatrögzítés után automatikusan
töltse fel a cégadatlapot, illetve a céginásolatot azokkal az adatokkal, amelyek kötelezők az
egyes cégdokumentum típusokban, de a JKU számára nem relevánsak.

K6 — Teszt adat kizárólagosság
Az alkalmazás biztosítsa, hogy a NISZ Zrt. felhasználói által létrehozott teszt adatokat kizáró
lag a NISZ Zrt. felhasználói tudják módosítani.

1(7 — Teszt OCCR kompatibilitás
Az egyértelnűség kedvéért rögzített követelmény, hogy az adatfelvevő alkalmazással rögzí
tett tesztadatoknak mind az OCCR böngészős, mind a gépi interfészes felületén lekérdezhető
nek kell lennie.
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KS — Elvárt teljesítmény, rendelkezésreállás
A tervezett összes felhasználószám: 10. A tervezett konkurens felhasználószám: 3. Az elvárt
rendelkezésre állás: 5*83.
Az elvárt válaszidők értéke a felhasználói felületen (10 Mbps sávszélességű kapcsolat és átla
gos hálózati forgalom — azaz max. 5 Mbps rendelkezésre álló sávszélesség —‚ és a korábban
ismertetett egyidejű felhasználószám mellett): egyszerű adatok alapján történő keresés, adat
bevitel és adatmegjelenítés tekintetében: 1-3 s vagy kisebb.

KS — Mentés
Az OCCR tesztnyilvántartás mentéséről és a konzisztens visszaállítási lehetőségről gondos
kodni kell. Elvárt visszaállítási időablak: 24 óra.

K9 - Teszt támogatás
A végfelhasználói teszteket az Ajánlatkérő vagy megbízottja végzi. Ezen tesztek során az
Ajánlattevőnek folyamatos támogatást kell biztosítania a hibák elemzése, súlyozása és a javí
tások átadása, illetve az újratesztelési folyamatok során.

K1O — Dokumentum eredménytermékek
A fejlesztés részeként nyertes Ajánlattevőnek a következő dokumentum eredménytermékeket
kell elkészíteni:
• Követelményspecifikáció (elvárt tartalma a funkcionális és nem funkcionális követelmé

nyek részletes bemutatása);
. Felhasználói kézikönyv (elvárt tartalma a felhasználói funkciók, felületek működésének

részletes leírása).

Kit — Jótállás
Nyertes Ajánlattevő a leszállított alkalmazásra vonatkozóan 1 éves jótállás kelL hogy biztosítson az
alábbiak szerint:
o Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi kőltséget az Ajánlattevő viseli.
o Ajótállást és támogatást az ajánlati árnak tartalmazni kell.
o A jótállási idő kezdete a teljesítésigazolás napját kővető nap.

. Ajótállásra vonatkozó szolgáltatási idő: munkanapokon 9-17 óra között.

. Biztosítani kell Ajánlatkérő hibabejelentésének folyamatos fogadását (szolgáltatási időn kí
vül is) elektronikusan.

. A hibabejelentéseket 4 órán belül (a szolgáltatási időn belül számítva) vissza kell igazolni
Ajánlatkérő felé.

. A bejelentett hiba javítását meg kell kezdeni az 1. sz. mellékletben meghatározott prioritási
szintek szerinti besorolásától fbggően:

o Kritikus prioritású hiba esetén: a bejelentéstől számított 4 órán belül szolgáltatási
időben számítva.

o Súlyos prioritású hiba esetén: a bejelentéstől számított 12 órán belül szolgáltatási
időben számítva.

o Alacsony prioritású hiba esetén: a bejelentéstől számított I héten belül.
• A bejelentett hiba javítását a hiba 1. sz. mellékletben meghatározott prioritási szintek sze

rinti besorolásától Riggően az alábbiak szerint kell elvégezni:

Munkanapokon 09:00-17:00
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o Kritikus prioritású hiba esetén: a bej elentéstől számított 12 órán belül (szolgáltatási
időben számítva) a hibát ki kell javítani, vagy kerülő informatikai megoldást kell
biztosítani, hogy a hiba prioritása legalább egy szinttel csökkenjen (a fennmaradó
hiba Súlyos vagy Alacsony prioritású lehet).

o Súlyos prioritású hiba esetén: Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő által közösen meg
határozott határidőre, de legkésőbb a bejelentéstől számított 48 órán belül (szolgál
tatási időben számítva) a hibát ki kell javítani, vagy kerülő informatikai megoldást
kell biztosítani, hogy a hiba prioritása legalább egy szinttel csökkenjen (a fennma
radó hiba Alacsony prioritású lehet).

o Alacsony prioritású hiba esetén: Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő által közösen
meghatározott határidőre.

A hibajavításokhoz kapcsolódóan biztosítani kell a &issített rendszer-, és a végfelhasználói
dokumentációkat.

1(12 — Támogatás
Nyertes Ajánlattevő a leszátlított alkalmazásra vonatkozóan 1 éves támogatást kell, hogy biztosítson
az alábbiak szerint:
o A támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Ajánlattevő viseli.

• A támogatást az ajánlati árnak tartalmazni kell.
• A támogatási idő kezdete a teljesítésigazolás napját követő nap.

• A támogatásra vonatkozó szolgáltatási idő: munkanapokon 9-17 óra között.
. A támogatás keretében az alábbi szolgáltatások biztosítását várja Aj ánlatkérő:

o Szakértői konzultációs lehetőség biztosítása Ajánlatkérő részére az alkalmazás
használata során felmerülő kérdésekben munkanapokon, 9-17 óra között, telefonon
és/vagy emailben, 1 munkanapon belüli válasz megadásával, emlékeztető készíté
sével.

A szakértői konzultációs lehetőséget nyertes Ajánlattevőnek a támogatási időszak alatt legfel
jebb 36 órában kell biztosítania. A konzultációról Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő emlé
keztetőt készít, amely tartalmazza a konzultáció legfontosabb adatait, továbbá a 36 órás keret
ből felhasznált, valamint a későbbiekben még rendelkezésre álló óraszámot is. Az emlékeztető
készítése a támogatás adminisztrációs részét képezi, a konzultációs órakeret terhére nem el
számolható.

K13 — Infrastruktúra
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítani kell az alkalmazás futtatásához szükséges inI~astmktúrát,
környezeteket.

1(14 — Teljesítési határidőkkel kapcsolatos követelmények
Nyertes Ajánlattevőnek a feladatokat az alábbi ütemezés szerint kell elvégezni (TO = a vállal
kozási szerződés hatálybalépése):

5sz. Feladat Határidő
1. Követelményspecitlkáció elkészítése és átadása véle- TO ± 14 nap

ményezésre
2. Az Ajánlatkérő által elvégzett véleményezés alapján a TO ± 35 nap

követelményspecitikáció módosítása (Ebből Ajánlat-
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kérő számára rendelkezésre álló véleményezési határ
idő véleményezésre átadott dokumentum verziónként 5
munkanap)

3. Alkalmazás elkészítése és átadása Ajánlatkérő oldali TO ± 56 nap
tesztelésre

4. Felhasználói kézikönyv átadása véleményezésre TO ± 56 nap
5. Az Ajánlatkérő által elvégzett átvételi teszt soránjelzett TO ± 98 nap

alkalmazás hibák, és dokumentum eredménytermékek
kel (követelményspeciflkáció és felhasználói kézi
könyv) kapcsolatos észrevételek javítása, új verzió át
adása (szükség szerint több iterációban, az átvételi tesz
tek sikeres végrehajtásáig). (Ajánlatkérő számára ren
delkezésre álló tesztelési határidő: átadott alkalmazás
verziónként 8 munkanap, Ajánlatkérő számára rendel
kezésre álló dokumentum eredménytermék véleménye
zési határidő: dokumentum verziónként 5 munkanap)
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1. sz. melléklet: Hibakategóriák

A rendszer (alkalmazás) egészének, jól elkülöníthető részének, egyes
alapfunkcioinak hasznalatat lehetetlenne tevo problema, vagy olyan
sulyos mertekben korlatozo hiba, hogy a rendszer, az erintett resz (al
kalmazas), vagy az erintett funkcio a napi tevekenyseg vegzese soran
nem veheto igenybe, illetve csak olyan esszerutlen erofeszitesek aran
hasznalhato, amelyek gazdasagi szempontbol nem indokoltak Ebbe a
hibakategoriaba tartoznak peldaul a kovetkezok

‘ a rendszer (alkalmazas) gyakori, elore nem lathato es ki nem
vedheto leallasa,

. osszeomlasa, amikor a hiba fennallasa miatt ujra kell inditani az
alkalmazast,

o az adatbazis vagy az adatallomany sulyos serulese, integritasa
nak, konzisztenciajanak serulese,

‘ indokolatlan tovabbi manualis feldolgozast igenylo szituaciok
eloallasa,

. akadaly, amely olyan sulyos hibat jelent, hogy a rendszer (alkal
mazas) hasznalata nem folytathato semmilyen modon A hiba
kijavitasa nelkul nem kepzelheto el az eles uzemi mukodes

A hiba kihat ugyan rendszer napi üzleti folyamatainak funkcionalitá
sára, üzemszerű működésére, karbantarthatóságára, de anélkül, hogy
ezáltal a rendszer napi üzleti folyamatainak működése összességében
Jelentősen sérülne. A hiba a napi működést akadályozza, de nem befo
lyásolja olyan mértékben a munkavégzést, hogy az elérje a kritikus
szintet.

Alacsony Az előző pontokba nem sorolható, a rendszer működését érdemben
nem befolyásoló hiba.

Kritikus

Súlyos
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3. számú melléklet a .~nyilvántartási számú
szerződéshez

N I S Z NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
NEMZET[ INFOI(OMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓZRT. H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH Számítás- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH Kft.
technikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cégiegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-461038

Adószám: 12048898-2-43 Uniós adószám: HU12048898

Kapcsolattartó adatai

Név: Szanyi Judit Beosztás: kereskedelmi menedzser

Telefonszám: +36 13539835 E-mail cím: kozbeszerzes@wsh.hu

Cfm
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1117 Budapest, Budafoki út 97.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, hózszóm):

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

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irónyítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve:

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

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.
XIII/A. fejezet, 169.5.(h)]:

Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,
169.5.(p,q,)]: IGEN
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. feje-
zet]:

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:

Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:

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

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
~

t~t2~ij Cé~szerű aláírás
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4. számú melléklet a .. ‘(QCZ.4j4 nyilvántartási számú szerződéshez

Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
(minta)

Szerződés tárgya: Tesztadatok biztosítása az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer teszt nyilvántartásából a Jogosult

ságkezelő Ügynök szolgáltatáshoz kapesolódóan (Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (GovCA) kiterjesztése projekt, KÖFOP-1.O.0-

VEKOP-15-2015-00004)”)

Szerződés nyilvántartási száma

1) A szolgáltatás/szolgáltatáselem megnevezése, melyre a nyilatkozat vonatkozik:

a) A szolgáltatási/vállalkozói díjból Szolgáltató(ka)t/MegbízottakatfVállalkozó(ka)t megillető díj összege;

szolgáltatás/ SzolgáltatótiMegbízottatlVáHalkozót Szolgáltató/Megbízott/Vállal-
Név Székhely szolgáltatáselem megillető díj összege szolgáltatásele- kozó

me~nevezése4 menként számlaszáma

b) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozó bevonásra került-e5: igen /nem.

~ Amennyiben a teljesitési időszakban több olyan szolgáltatáselemre történt teljesítés, amelyekhez külön díj tartozik, valamennyi szolgáltatáselemre külön nyilatkozatot kell tenni.

A megfelelő szövegrész aláhúzandó.
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c) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítésébe bevonásra került alvállalkozók adatai6:

Szolgáltatás/ Az alvájlalkozó
Név Székhely Szolgáltatáselem Alvállalkozót megil- részére a szállí- Alvállalkozó

lető díj összege tói előlegből ki- számlaszámamegnevezése
Fizetett_összeg7

Engedményezés alapján az alvállalkozónak kifizetendő a fenti összeg.

‚201

Vállalkozó8 Alvállalkozó

Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatás/szolgáltatáseleni teljesítéséhez alvállalkozó került bevonásra azonban jelen nyilatkozat hiányában a számla nem egyenlíthető ki
közvetlen alvállalkozói kifizetésként.

Adott esetben, ha a szerződés nettó ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül megfizetésre.
8Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozótteljeskörűen tájékoztassa a szerződés 3.5. pontjánaktartalrnáról, a számlázás, számlakiállitás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.
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5. számú melléldet a.. !c2~f 3.@.3.~. ..nyilvántartási
Számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató•
N I S Z H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3,

6-NY3 Teljesítést Igazoló Bizonylat 1.0
Teljesítést Igazoló Bizonylat

Keszult
Hely: I Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendclő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikáciás Szolgál
tató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tár
gya:
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 Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló szak-
területnek 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 Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

+3614594200 ® nfo@nisz.hu n~sz~hu



6. számú melléklet a . .~21.2.. É~ 3.5 nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cég neve: WSH Számítástechnikai. Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségő Társaság (rővi
dített neve: WSH Kft.)
székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
cégjegyzékszám: 01-09-461038
adószám: 12048898-2-43
bankszámlaszáin: 0300002-20378729-00003285
képviseli: Nemes Csaba ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy sz általam képviselt WSH KR. a nemzeti vagyonról szóló
2011’ évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

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

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2020. július Jt4 ‘

.‚ ‚ . NeMes Csaba
Ws~4Kft

:) a~koz9~ajanlattevok neveben

- Vallalkozo
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