Szerződés nyilvántartási száma’

~

(~‚~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószáin: 10585560-2-44
Bankszáinlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Baukszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
01-09-566107
12218778-2-42
10900059-00000003-31980015
Vertán György
ügyvezető

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61..
01-09-876769
13854964-2-43
10918001-00000038-94730000
Dongó Péter
ügyvezető

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Baukszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

ALOHA Informatika Kft.

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

FORNAX ICT Kft.

Cég neve
Székhely

1MG Solution Kft.
1023 Budapest, Lajos utca 26.

1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.
01-09-469442
12147784-2-43
10918001-00000003-30200004
Turcsi Zsolt
ügyvezető

1123 Budapest, Táltos utca 1.
01-09-891657
14161177-2-43
10918001-00000052-61760005
Balásy Bulcsú
ügyvezető

Oldal 1 / 23

~z~gna~orn
dr. Nagydaróci Roland

Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

01-09-973596
14894262-2-41
10700581-49431306-51100005
Szentgyörgyi Gábor János
ügyvezető

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

KÜRT Zrt.
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
01-10-048723
11780359-2-43
10403394-49525349-55521001
Kmetty József
vezérigazgató

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

KVENTA Kft.
2040 Budaörs, Vasút utca 15.
13-09-110592
10329102-2-13
10900011-00000002-21260159
Németh Gábor Levente
ügyvezető

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

LicensePort Zrt.
1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.
01-10-047161
23497454-2-43
0000000011786001-20156206-00000000
Kővári Viktor
vezérigazgató

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

M&S Informatikai Zrt.
1136 Budapest, Pannónia utca 17/a. a. ép. fszt. 4.
01-10-046107
14409471-2-41
10300002-20222941-00003285
Mester László
igazgatótanácsi tag

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

NETvisor Zrt.
1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
01-10-045730
14023059-2-43
10700024-04684103-51100005
dr. Máthé János István
vezérigazgató

Cég neve
Székbely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Sysman Informatikai Zfl.
1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
01-10-044874
12948901-2-41
12010381-01385493-00100000
Hermesz Miklós
vezérigazgató
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Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

ULYSSYS Kft.
1024 Budapest, Lövőház utca 39.
01-09-163766
10720534-2-41
12026001-00117615-00100000
WeHisch Péter
ügyvezető

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

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműkö
dést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (rövid név: OPEN17)
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a
Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
Vállalkozó egymás közti, Illetve Megrendelő közti viszonyát a Jelen szerződés és Vállalkozó együttmű
ködési megállapodása tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a(z,) Jelen szerződést meg
hatalínazás alapján a(z,) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.
—

—

Vállalkozó kijelenti, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelőssé
get vállal
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

KM
KM
KM
KlvI

azonosítószáma: KIvIO1OPEN18
aláírásának dátuma: 2018.június 5
időbeli hatálya: 2022. június 4.
keretösszege: 28.000.000.000 HUF

3.

A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő hivat
kozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre, a
„Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) Alkalmazás felparaméterezés és bevezetés tá
mogatás beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pe
dig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében nevesitett feladatok elvégzését, a 2. számú
melléklet (Műszaki leírás) szerinti árakon.
—

—

-

3.2 Ajelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Tigra Kit. teljesíti.

4.

A szerződés teljesítési határideje
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4.1. Jelen szerződés teljesítési határideje hatályba lépésétől számított 60. nap.
4.2. A Szerződés az aláírással lép hatályba.
5.

A teljesítés helye

5.1. Megrendelő az alábbi teljesítési helyszíneken való személyes megjelenésre jogosult utasítani Vál
lalkozót:
.
1135 Budapest, Csata u. 8.
.
1054 Budapest, Hold u. 1. (EMMI)
5.2. Vállalkozó saját ingatlanjaiban is jogosult teljesíteni, távoli hozzáféréssel, amennyiben a Műszaki
leírásból más nem következik illetve amennyiben a feladat jellege ezt lehetővé teszi.
6.

A fizetendő ellenérték

6.1. Ajelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát ajelen Szerző
dés 1. számú melléklete tartalmazza.
6.2. A Vállalkozót megillető díj (vállalkozói díj) összege (Jelen szerződés I. számú mellékletében
meghatározott árak, egységárak alapján): 69 977 700,00,- Ft + közbeszerzési díj ± AFA, azaz
Hatvankilencmillió-kilencszázhetvenhétezer-hétszáz forint ± közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó.
Felek rögzítik, hogy sz általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi ren
delkezések az irányadók.
6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a
jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.3 pontjá
ban meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi be
szerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± ÁFA. A közbeszerzési dí
jat Megrendelő a Vállalkozón keresztül fizeti meg. Vállalkozó a közbeszerzési díjat köteles a
szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Megrendelő részére ki
állított számlán külön tételként szerepeltetni.
6.4. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített nettó ellenértéken (6.2. pont) túl további díjazás, költ
ségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
6.2 pontban meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.

7.

Fizetési feltételek

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

-

7.3. Vállalkozó ajelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. * (1) és (6) bekezdé
sében foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. ~ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az iga
zolt teljesítését követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat (T~ 4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően az általános forgalmi
-
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adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) szerint állít ki, és azzal együtt nyújt be a Meg
rendelőnek. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.
7.4. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél
által aláírt T~ és a Műszaki leírás szerinti feladatok szerződésszerű elvégzését igazoló átadásátvételi jegyzőkönyv.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megren
delő központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi. Megrendelő a Kbt. 27/A. ~ alapján le
hetővé teszi elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.
7.6. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
•
a számlát a Megrendelő nevére (NISZ Zrt.) és címére kell kiállítani,
•
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megne
vezését, TESZOR számát,
•
a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
•
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 naptári napot,
•
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
o
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
o
a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KI\4 V.3.)
7.7. A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 naptári napon belül utalja át az ellenértéket a Vállal
kozónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a
fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő
banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a
benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 nap
tári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását köve
tően újra kezdődik.
7.8. A Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 3 naptári
napon belül értesíteni.
7.9. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~
dése szerint jogosult késedelmi kamatra.

(I) bekez

7.10.

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

7.11.

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy e-mail címre küldi meg, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.12.

Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem meg
felelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csök
kentésére alkalmasak.

7.13.

A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
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7.14.

Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „.Nyilatkozat Partner adatai
ról” (3. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Megrendelő részére történő átadá
sával.

8.

A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó a jelen szerződésben, továbbá a Műszaki leírás szerint köteles teljesíteni szerződéses
kötelezettségeit.
8.2 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyeldcel, jogosultságokkal.
8.3 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is
ismernie kell.
8.4 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.
8.5 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába terheli’
—

8.6 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha magajárt volna el. Ra Vállalkozó a Kbt. 138’ ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.
8.7 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti űgyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
8.8 Vállalkozó a KM szerint köteles biztosítani ajótállást.
8.9 Vállalkozó köteles a Felmerült hibákat a bejelentéstől számítottan, a Műszaki leírásban rögzített
hibakategóriákhoz kapcsolódóan megadott határidőn belül kijavítani.
9.

Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja
szerinti képviselője felé igazolni a teljesítés megWrténtét. Megrendelő a Kbt. 135. * (1) bekezdése
szerint kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Tm). Megrendelő a TIB kiállítását mindaddig
megtagadhatja, amíg Vállalkozó az előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.

9.2 Felek, Vállalkozó készre jelentése alapján átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melynek
eredményéről jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyvből megállapíthatónak kell lennie, hogy
a teljesítés szerződésszerű volt-e.
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9.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

10.

Kötbér

10.1.

Amennyiben Vállalkozó Jelen szerződés 4.1. pontban foglak határidőnek, olyan okból, ame
lyért felelős nem tesz eleget, késedelmi kőtbér fizetésére köteles. A késedelemi kötbér mértéke: a
késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér
maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja teljes nettó vállalkozói díj.

10.2.

Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít, Megrendelő hibás teljesí
tési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi
0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesíté
si kötbér alapja teljes nettó vállalkozói díj.

10.3.

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

10.4.

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

10.5.

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

10.6.

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

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

11. Jogszavatosság, szerzői jogok
11.1.

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

11.2.

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

11.3.

Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel ösz
szett%ggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalko
zó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.
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11.4.

A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés keretében általa létrehozott szerzői
védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyo
ni/felhasználási Joga, amely a Megrendelőnek a 11.5. pontban hivatkozott felhasználását korlá
tozná vagy akadályozná, egyébként az ilyen szellemi alkotások vagyoni Jogai a Vállalkozót vagy
annak alvállalkozóját illetik meg. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel
való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő Jogos érdekei védelmében.

11.5.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi ajelen szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és továbbhasznosítási jogát. Kije
lenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és
időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül
a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a
szellemi alkotások körébe tartozó Joga, amely a Megrendelőt l?ármilyen módon vagy mértékben
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a szá
mítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve a kötelezettség
teljesítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, egyben
időbeli, területi és egyéb
korlátozás nélkül
hozzájárul a Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásoknak, műveknek a
Megrendelő és az általa megjelölt alfelhasználók általi felhasználásához (beleértve a fentiek sze
rinti felhasználási módokat is). Ajelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve
a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozó által meghatározott árak magukban foglal
ják.
—

—

—

—

11.6.

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

11.7.

Vállalkozó az általa elkészített dokumentumokra területileg, időben és felhasználó számban
korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot ad a Megrendelő részére, továbbá Megrendelő alfel
használási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, illetve az ál
lami szervek vonatkozásában’ A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult a do
kumentumok átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy ezen felada
tok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1’

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2.

Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt’ 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korin. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3.

Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
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a)
b)
c)
d)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
Vállalkozó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4.

Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.

12.5.

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

12.6.

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

12.7.

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

12.8.

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

12.9.

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

—

—

—

13. Titoktartás
13.1.

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3.

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

13.4.

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

13.5.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondani.
—

-
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14. Felek közötti kapcsolattartás
14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
suit
Neve; Patkó Attila
Beosztása: projektmendzser
Telefonszáma; ±36309901632
e-mail címe: patko.attila(~nisz.liu
Vállalkozó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
e-mail címe;

14.2.

Pozsonyi Ferenc
projektvezető
±36 30 950 5920
pozsonyi.ferenc(~ti2ra.hu

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen;
Varga Dezső vezérigazgató helyettes és Adám Csongor ágazati igazgató
—

14.3.

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

14.4.

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

-

—

14.5.

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 ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkisérlésének napján kézbesí
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredményte
len, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
Jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes aján
lott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
15. Vis Maior
15.1.

A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy ineghiúsulás vis
maior eredménye.
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15.2.

A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következ
nek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadá
lyozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen körülmények ajelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvi
rálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és ter
rorcselekmények;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3.

A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4.

Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a tel
jesítésre.

15.5.

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

15.6.

—

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

—

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése
16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.2. Felek megállapodnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivé
ve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.
16.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek köl
csönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ajogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.
16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.
16.?. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésé
től számított 8 napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléldet:
számú melléklet:

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Műszaki leírás
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 16 számozott pontból áll, 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti pél
dányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést
Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Dátum: Budapest, 2020. október

Z 7.

Dátum: Budapest, 2020. október t~4

«

=..........~-

Banesics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.

Vertán yörgy
ügyvezető
Tigra Kft., a közös ajánlattevők nevében

~kft.

~nS~

1115 Bp., Bariúk Béla út 105-113.

-

~O!í

Adószám: 12218778-2-42
Cg.0l-09-566107
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1. számú mefléklet
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Cikkszám
(Ter- Termék
(szolgáltatás) Mennyiség, meny- Nettó egységár (Ft)
mék-azonosító)
megnevezése
nyiségi
egység

Nettó összár (Ft)

(óra)

OPENSZOLGO3
OPENSZOLGO5
OPBNSZOLG58
OPBNSZOLU6O

Projekt vezetés vezető
273
Tanácsadás tanácsadó
2800
Rendszer fejlesztés test- 2100
reszabás, paraméterezés
Rendszer fejlesztés tesz- 1100
telés
-

14 900,00
1 1 700,00
11 700,00

4 067 700,00
32 760 000,00
24 570 000,00

-

7 800,00

8 580 000,00

—

—

Összesen ár (nettó):

69 977 700,00

O’dal 13/23

2. számú melléklet
Műszaki leírás

NISZ

NEMZETI INEOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR)
Alkalmazás felparaméterezés és bevezetés támogatás beszerzés
Műszaki leírás

Készítette NISZ Zn.
Budapest, 2020.

1

Bevezetés

1.1

Ajánlatkérő bemutatása

A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR vagy rendszer) működését a

sportpolitikáért felelős minisztériumként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) bizto
sítja, az NSR fejlesztési feladatainak ellátására a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálta
tó Zrt. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) került kijelölésre. A sportinformációs rendszer az Aján
latkérő Kormányzati Adatközpontjában, virtuális szerver-környezetben kerül elhelyezésre és
kialakításra. A kialakított NSR üzemeltetést a köz-pontosított informatikai ás elektronikus hír
közlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján Ajánlatkérő végzi.
A fejlesztés során figyelni kell arra, hogy a fejlesztés az üzemeltetési környezetbe egyszerűen
integrálható legyen, és a biztonságos, hatékony és magas rendelkezésre állású működés bizto
sítható legyen.
Ajánlatkérő jogelődjei az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KO-PINT) ás
az 1968-ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyek ösz
szevonásával 1987-ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piac-kutató ás Informati
kai Intézet. 2005 júliusától a vállalat egyedüli tulajdonosa a magyar állam lett, azóta zártkörű
részvénytársaságként működik. 2007 óta fő tevékenysége a teljes körű infokommunikáeiós
szolgáltatások nyújtása az állami ás kormányzati szervek számára. 2008-ban a tulajdonosi jo
gokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vette át, a társaság neve 2011-ben változott NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vé. Legnagyobb megrendelői az államigazgatási
szervek és országos hatáskörű intézmények, de gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és ma
gánszemélyek is igénybe veszik egyes szolgáltatásaikat.
.2

A feladat megfogalmazása

Aj ánlatkérő eddigi fejlesztési munkálatai eredményeként elkészült az Nemzeti Sportinformáci
ós Rendszer (továbbiakban: NSR). Az elkészült alkalmazás élesbe állításához szükséges az
NSR támogatási és ellenőrzési fünkcióit felparaméterezni, a 2020-ban várható támogatás típu
sokhoz illeszkedően, mely feladatot ajánlatkérő külső erőforrás bevonásával tervezi megvalósí
tani.
A feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokat Ajánlatkérő KMO1OPENI7 keretmegállapo
dásból kívánja beszerezni a 3.3 pontban megadott bontásban.

OPENSZOLG

Projekt vezetés, tanácsadás,
testreszabás, paraméterezás,
tesztelés

6273

eti

1.3

Általános leírás, a környezet bemutatása

A magyar sport társadalmi szerepének és megítélésének további erősítéséhez elengedhetetlen,
hogy a sporttal, a sportolási lehetőségekkel, valamint a magyar sport működését meghatározó
szakmai szereplőkkel kapcsolatos információk, adatok megbízható forrásból ás egy helyen,
sportszakmailag ás jogilag rendszerezett formában, a felhasználók számára kényelmes ás jól
áttekinthető hozzáféréssel álljanak rendelkezésre.
Az NSR célja, hogy megkönnyítse az állami sportirányítás mindennapi munkáját, biztosítsa a
magas színvonalú döntés-előkészítés feltételeit, valamint a sportélet szereplőinek a tevékenysé
gükhöz, a működtetési, üzemeltetési és fejlesztési feladataikhoz, megfelelő mennyiségű ás mi
nőségű adatot szolgáltasson a (sport) társadalomnak, valamint lehetővé tegye a gyors ás pontos
tájékozódást a sportban tevékenykedők ás a sport iránt érdeklődők számára, továbbá bővítse a
sportpiac szolgáltatási környezete igény-bevételének lehetőségét.
A rendszer bevezetése és széles körű használhatósága érdekében elvárás, hogy az elkészült
NSR-t, mint rugalmas keretrendszert a tárgyév támogatási formáihoz ás eljárásrendjéhez aján
lattevő felparaméterezze. Ezzel párhuzamosan megkezdhető a NSR bevezetése és oktatása,
amelynek támogatását ajánlattevőnek kell ellátnia.
2

Az NSR Támogatási ás ellenőrzési moduljának általános ismertetése

A támogatási ás ellenőrzési modul célja, hogy a kiemelt események központi költségvetésből
nyújtott támogatására való regisztrációs igényfelmérés, a központi költségvetésből nyújtott,
sportszervezetek és magánszemélyek által nem kérelemre nyújtható, valamint az igényelhető
támogatások kérelmezésének, jóváhagyásának, elszámolásának ás ellenőrzésének folyamatát (a
kérelem benyújtásától az elszámolásig) elektronikus ügyintézéssel támogassa.
A támogatási ügyek kezelése a nyilvántartási modulokkal felhasználói szempontból integrált
rendszerben kell, hogy történjen.
Az alábbi eljárástípusokat támogatja az NSR támogatási keretrendszere:
Kérelemre induló támogatások (továbbiakban EKER)

-

-

Adatbekérésre induló támogatások (továbbiakban ABTO)

-

Adatszolgáltatással induló támogatások (továbbiakban ASTO)

-

Kormányhatározatra induló támogatások (továbbiakban KHTO)

-

3

Magánszemélyek j áradék típusú támogatásainak (továbbiakban JATO)

Elvárások

Ajánlattevő feladata 47 db támogatás típus felparaméterezése a 3.1.
szerint.

3.1

A feladatok

16

—

3.2. pontban foglaltak

Aj ánlatkérő a felparaméterezés keretében olyan, az eddig papiralapon végzett eljárási folyama
tok állandó értékeinek és sablonjainak a NSR modulban használható rögzítését és az alkalma
záskörnyezetnek megfelelő beállítását várja el, amely a rendszer működését optimálissá, gyor
sabbá és hatékonyabbá teszi. A nyertes ajánlattevőtől elvárt feladatok az alábbi pontban kerül
felsorolásra:
3.1.1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

47 db támogatás típus tekintetében az alábbi feladatok elvégzése, együttműködve Aján—
latkérőnek-, az EMMI érintett főosztályainak- és a fejlesztést végző vállalkozó munka
társaival:
eljárásleltárba való rögzítés
nyilatkozat sablonok elkészítése
költségvetés sablonok elkészítése
generálandó iratsablonok elkészítése
feltöltendő iratok sablonjai elkészítése
e-mail sablonok elkészítése
kiegészítő adatok sablonjai elkészítése
mellékletek sablonjai elkészítése
értékelőlap sablonok elkészítése
részletes dokumentumáramlási konf~gurációs táblázat elkészítése
az elvégzett paraméterezés megfelelőségének ellenőrzése
a paraméterezés eredményének visszamutatása

3.1.2

A bevezetési folyamat során a kulcsfelhasználók támogatása, a paraméterezés akár napi
rendszerességű módosításával

3.1.3

A kulesfelhasználók oktatásában való részvétel, oktatást támogató segédanyagok készí
tése

3.1.4

Megrendelő és az EMMI biztonsági és titokvédelmi elvárásainak maradéktalan teljesí
tése

A nyertes ajánlattevőnek nem feladatai a következők:
o Az NSR alkalmazásnak és forráskódjának változtatása (fejlesztés)
o A bevezetendő éles rendszer adatokkal való kézi feltöltése (adatrögzítés)
o Az NSR specifikáció szerinti működésének ellenőrzése (tesztelés)

3.2

Srsz.

A felpararnéterezendő támogatástípusok

Támogatási típus

1

Kormányhatározat alapján nyújtott támogatások (RKI) egyszerűsített

2

Konriányhatározat alapján nyújtott támogatások (RKI)

-
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3

Kiemelt sportesemény regisztrációs kérelme

4

Kiemelt sportesemény támogatási igény

5

Civil szervezetek és gazdasági társaságok működési és szakmai támogatása

6

Kiemelt utánpótlás események támogatása

7

Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület működésének támogatása (KSI SE)

8

Olimpiai felkészülés és részvétel támogatása

9

MLSZ feladatainak támogatása

10

Saját intézményi sportiskolák támogatása

11

Sportágfejlesztés támogatása

12

Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

13

Sportnépszerűsítés

14

Olimpiai/paralimpiai járadék (sportoló)

15

Olimpiai/paralimpiai járadék (edző)

16

Olimpiai/paralimpiai járadék (hozzátartozó)

17

Versenysport és olimpiai felkészülés támogatása

18

“Hiszek benned” Program I.

19

“Hiszek benned” Program II. Versenysport tehetséggondozás

20

“Hiszek benned” Program III. Fitt, Egészséges nemzetért

21

GEREVICH ösztöndíj

22

Kiemelt edző program (KEP)

23

Sportcsillag ösztöndíj

24

Kiemelt Sportágfejlesztési program

25

Felzárkóztató Sportágfejlesztési Program

26

Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja

27

Nem olimpiai sportágak támogatása

28

Utánpótlás nevelési program Sport XXI Program

29

Utánpótlás nevelési program Héraklész Program

30

Utánpótlás nevelési program UEP Program

31

Duna Kupa Olimpiai Reménységek Versenye (ORV)

32

Saját intézmények létesítményfejlesztésének, üzemeltetésének támogatása

33

Saját intézményi konferenciák, rendezvények támogatása

34

Állami jutalom

35

Eredményességi támogatás

36

A Nemzet Sportolója Cím

—

önkormányzati szabadidősport

-

-

-

-

-

-

~5
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37

Sportköztestületek döntési javaslatára induló támogatások

38

Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása

39

Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása

40

Egyedi sportágfejlesztési támogatások

41

Az Országos Sportegészségügyi Intézet által végzett emelt szintű sportegészség
ügyi szűrővizsgálatok, a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátása biztosításának
támogatása

42

A Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központj a működésének
támogatása

43

Magyar Sport Háza éves működtetésének támogatása

44

Diák- és hallgatói sport támogatása

45

Szabadidősport támogatása

46

Fogyatékosok sportjának támogatása

47

Sportakadémiák támogatása

3.3

Erőforrás szükséglet

A fent részletezett elvárások szerinti feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrás mennyiséget
illetve az adott szolgáltatás árát Ajánlattevőnek kell megadni az alábbi táblázatnak megfelelő
formában:
Termék / szolgáltatás Mérték- Ajánlatkérő Ajánlattevő Egység ár Ár
megnevezése
egység által
be- ál~ai adott
(nettó, Ft) (nettó,
csűlt óraFt
szám
óraszám
Projekt vezetés vezető

óra

273

Tanácsadás tanácsadó

óra

2 800

Rendszer fejlesztés testreszabás, paraméterezés

óra

2 100

Rendszer fejlesztés
telés

óra

1 100

-

-

-

-

tesz-

Osszesen

19
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3.4

Tel jesítéssel kapcsolatos feladatok
Nyertes ajánlattevő feladatai:
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő paraméterezési feladatok elvég
zése az Ajánlati felhívásban meghatározott budapesti helyszínen, az ott meghatározott
határidőknek megfelelően.
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3. számú melléklet

NISZ

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER AOATAIR6L

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
TIGRA Computer és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű TIGRA Kft.
Társaság
-

Cégiegyzék
egyéb

szám,

EV

szám,
működési
engedély
szám,
szám (megfelelő aláhúzandó): 01 09 566107

Adószám: 12218778-2-42

bírósági

nyilvántartási

szám,

Uniós adószám: HU12218778

Kapcsolattartó adatai
Név: Pozsonyi Ferenc

Beosztás: projektvezető

Telefonszám: +36309505920

E-mail cím: pozsonyi.ferenc@tigra.hu

Cím
Székhely (ország, irón y!tószám, város, utca, házszóm): 1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, hózszám): 1115 Budapest Bartók Béla út
105-113.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irón yítószóm, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irón yítószám, város, utca, hózszóm):
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma: 10900059-00000003-31980015

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján,
amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. Különbözet szerinti
fejezet 169.5(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet
169.5.(p,q,)]:
Alanyi mentesség [áfa N. XIII. fejezet]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
KeIt.2.tk15’..

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:

az irreleváns sorban NEM-et kell beírni,
___________________________________

Önszámlázás [áfa tv. 169.5W]:

Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
EMA [20024évi XLIII. törvény]:

Cegszeru alairas
.

‚~c~.Kft.

B~l3ut 105-113.

2l8?78242
~.i)-5661O?

(fl~
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4. Számú melléklet
NISZ Nemzeti ínfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
a°a

H-1081 Budapest Csokonai utca 3.
5-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

.
NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:

Képviselő

(I)

NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zrt.

(a TIB aláírója)

neve,

beosztása:

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Me~egyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephe
lyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, do
kumentáló 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 e~éb devizában
Devizanem:

Az

elfogadott

teljesítésből

Érték:

visszatartott

(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
01-09-566107
12218778-2-42
10900059-00000003-31980015
Vertán György
ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Tigra Kit, 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 e ‘llni.
Budapest, 2020. október4~’

-

Vertá’1 G)I~Fg3art~~ Béla út HiS-Ill
ügyve~é~bzam: 12218778.242
Tigra K~Cg.0 I -09-566137
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