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Szerződés nyilvántartási száma: 1019128

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
[Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633, adószám:
10585560-2-44, bankszátnlaszám: K&1-I Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001, képviseli:
Banesics Ferenc vezérigazgató] megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
Deloitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (szék
helye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszáma: 01-10-044100, adószáma:
11859633-2-44, számlaszáma: 13700016-03623019-00000000, képviseli: Komjáthy Csaba és
Kiss Dániel igazgatósági tagok) vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
(Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban Felek) között az alulírott helyen ás idő
ben az alábbi feltételekkel:
Preambulum
1)
Megrendelő az ‚IBM audithoz lAST szoftverliccnc-fclülvizsgálati móc!szertan
igénybevétele” tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. * (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás, a Kbt. 113-114 *-ban foglaltak alkalmazásával. A
közbeszerzési eljárásban Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel felek ajelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2)
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a
szerződéshez fizikailag nem esatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, és a további
közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3)
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a
jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgyát, annak megvalósítását érintő
jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat is.
4)
A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés ás annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére vagy a
Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak
rendelkezéseket, illetve amennyiben a szerződés és mellékletei között ellentmondás van
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sorrendben elsősorban:
a Műszaki leírásban (Közbeszerzési műszaki leírás)
—
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a Szerződésben
Vállalkozó ajánlatában
a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
az ajánlati felhívásban és a
a közbeszerzési Dokumentáció további részeiben foglaltak az irányadók.

5)
Felek kijelentik, bogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, Így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
6)
Felek kijelentik, bogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a felek korábbi Üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.
‘7) Amennyiben Vállalkozó Közös ajánlattevőként vett részt a közbeszerzési eljárásban Meg
rendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
(projekttársaság).
1.

A szerződés tárgya, mennyisége

1.1.

Megrendelő egy szolgáltatási csomagként niegrendeli Vállalkozótól, Vállalkozó elvál
lalja Megrendelőnél az IBM audithoz IASP szoftverlicenc-felülvizsgálati módszertan
feladatok ellátását ajelen szerződésben, valamint ajelen szerződés I. számú melléklet
ében (műszaki leírás) foglaltak szerint.

1.2.

Szolgáltatás csomag teljesítés során elvégzendő feladatok:
1.2.1. Az Alapszolgáltatás keretében folyamatos rendelkezésre állás mellett elvárás a
Megrendelő által használt IBM inf~astwktúra környezetekben a megfelelő adatgyűjtő és analizáló eszközök kialakítása, paraméterezési, konfigurálása a műszaki
leírásban meghatározottak szerint;
1.2.2. Vállalkozó Baseline riportot, és időszakonként negyedéves és éves jelentést ké
szít.
1.2.3. Oktatást tart.

1.3.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes Fel
tételeit és a vonatkozó követelményeket, a jelen Szerződés és annak elválaszthatatlan
mellékletei különösen a Műszaki Leírás tartalmazzák.
-

-

1.4.

Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, bogy a teljesítés egé
szejelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek meg
feleljen.

2.

A szerződés időtartama, hatálya és hatálybalépése

-)

‚

2.1 A szerződés időtartama: a szerződést Felek határozott időre kötik, mely annak halályba lé
pésétől 2022.12.31-ig tart.
2.2.A szerződés hatálybalépésének feltétele mindkét fél általi aláírása, illetve az, hogy Vállal
kozó a gyártó által cégszerűen aláírt IBM Authorized Software Asset Management Szolgál
tató parti erséget igazoló és az engedélyt tartalmazó gyártói nyilatkozatot Megrendelő kap
csolattartójának átadja és rendelkezzen a gyártótól, azaz az IBM-től (International Business
Machines Corporation) származó Olyan engedéllyel, amely feljogosítja a szerződés tárgyát
képező szolgáltatás biztosítására.
2.3.Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően biztosítja az Alapszolgáltatás keretében
elvárt feladatokat, 30 napon belül Baseline jelentést, a szerződés hatályba lépését követő
első naptári negyedév és minden egyes naptári negyedév utolsó hónapjának 20. napján ne
gyedéves jelentést és időszakos oktatást tart, minden naptári év végét megelőző 15. napon
éves jelentést köteles készíteni. Vállalkozó ILMT oktatást biztosít Megrendelő Számára a
szerződés hatálybalépését követő 11. hónap utolsó napjáig.
2.4.Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mind
egyike teljesíti.
3.

A teljesítés helyei

3.1. Vállalkozónak jelen szerződésben meghatározott feladatait saját székhelyén (Illetve
telephelyein), valamint Megrendelő alábbi működési helyeiii kell teljesítenie:
1135 Budapest, Csata utca 8.
1145 Budapest, Róna u. 54-56.
1081 Budapest, Csokonai utca 3.
-

4.

Teljesítés, a teljesítés módja

4.1

Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében az 1. számú mellékletben (műszaki le
írás) meghatározott tartalmú feladatokat látja cl, szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő
részére.

4.2

Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó speciális szabályok

4.2.1. A teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar és angol nyelven elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átadnia.
4.2.2. Jelen szerződés keretében készítendő dokumentumok átadás-átvétele megkezdhetősé
gének feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg a jelen szerződés 4.2.1. pontjában
meghatározott formai, valamint ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
tartalmi követelményeknek. Amennyiben az átadott dokumentum megfelel a formai és
tartalmi követelménynek, Megrendelő a dokumentum átvételéről átvételi elismervényt
állítki.
4.2.3. A dokumentum átadás-átvétele során Megrendelő azt vizsgálja, hogy az átvett doku
mentum megfelel-e az adott dokumentummal szemben meghatározott tartalmi követel
ményeknek.
3

4.2.4. Az átvett dokumentumokat Megrendelő 10 munkanapon Belül véleményezi. Megren
delő valamely dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha sz nem felel meg adott do
kumentummal szemben meghatározott tartalmi követelményeknek.
4.2.5. Dokumentumok véleményezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az átadás-át
vételi eljárás új időpontja helyett ajavított dokumentum átadásának időpontját kell rög
zíteni. A javított dokumentum véleményezésére a 4.2.1-4.2.4., valamint jelen pont ren
delkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4.3

Oktatás

4.3.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles Megrendelő által kijelölt összesen
maximum 30 szakemberét minimum két alkalommal (alkalmanként max. 10-10 főt), alkal
manként minimum 8 óra/nap oktatásban részesíteni. Az oktatást mindkét alkalommal azo
nos tartalommal kell megtartani. Az oktatás keretében Vállalkozónak ajelen szerződés ke
retében teljesített feladatokhoz kapcsolódó szaktudást kell átadnia.
4.3.2 ILMT oktatás: Az oktatásban résztvevők (max. 20 fő) ismeijék meg és sajátítsák el az
ILMT Tool telepítésének menetét, feltételeit, követelményeit, használatát (pl.: riport készí
tés), üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatait, bővítési lehetőségeit és annak elvégzésének
menetét.
Oktatás ütemezése: 2x3 nap.
4.3.3 A független gyártói lieenc audit lefolytatásának tudás átadása: Az oktatásban résztvevők
(alkalmanként max. I O fő) ismerjék meg és sajátítsák el az független gyártói licene audit
módszertanát, annak alkalmazását, elemzését és értékelését a leadott jelentéseken keresztül.
Az oktatás ütemezése: negyedévente a leadott és elfogadott jelentésenként 1-2 nap.
4.3.4 Vállalkozó köteles az első alkalommal megtartandó oktatás időpontja előtt legalább 5
nappal Megrendelő kapesolattartója részére e-mailben megküldeni az oktatásához szüksé
ges oktatási anyagot. Az oktatási anyagot elektronikus formábaii, CD vagy DVD formá
tumban is át kell adni az esetleges későbbi, további megrendelői oktatások biztosítása érde
kében.
4.3.5

Vállalkozó minden oktatást magyar nyelven köteles megtartani.

4.3.6 Vállalkozó a személyes jelenléttel meghirdetett képzéseket jogosult távoktatás/online
oktatás útján megtartani, mely képzés a személyes jelenléttel megtartott képzéssel egyenér
tékímnek minősül. Online oktatás esetében, a távoktatások megvalósulása során Megrendelő
eltekinthet a megvalósítás turnusonkénti bontásától, a turnusok összevonását engedélyezheti. A turnusok ütemezését Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetni köteles.
4.3.7 Megrendelő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket sz adott
oktatás tartalmi összefoglalása mellett jelenléti ív aláírásával igazolják. Ajelenléti ívet—az
online oktatás keretében lefolytatott képzések esetén Vállalkozó, a távoktatáshoz használt
szoftver felületének azon részéről készült képernyőképpel helyettesíti, mely a Megrendelő
munkavállalóinak az online felülethez történő csatlakozását mutatja az adott oktatás vonat
kozásában.
—
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5.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1.

Vállalkozó Jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar és angol nyelven köteles
teljesíteni.

5.2.

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

5.3. Vállalkozó Felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a
kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon teUesíteni.
5.4. Vállalkozónak a teljesítés során a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat kell
elkészítenie Adott dokumentummal kapcsolatos tartalmi követelmények a műszaki
leírásban kerültnek meghatározásra.
5.5. Vállalkozónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven,
elektronikus adathordozón, szerkeszthető formában kell átadnia.
5.6. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos
egyeztetés mellett köteles ellátni.
5.7. Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen, megbeszélésen, workshopokon érdemben
részt venni, melyen Megrendelő a jelenlétét igényli. Megrendelő erre vonatkozó igénye
esetén Vállalkozó feladata megbeszélések, egyeztetések és workshopok szervezése.
Megrendelő az előzőekben meghatározottakon túl, indokolt esetben kérheti Vállalkozótól
a Megrendelő telephelyén történő munkavégzést.
5.8. Vállalkozó köteles Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni a feladatok teljesítéséről, a
végrehajtott feladatokról, a folyamatban lévő Feladatokról, valamint az esetleges
problémákról.
5.9. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
5.10. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól’ Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.
5.11. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani Figyelemmel az 5.12 pontban foglaltakra is.
5.12. Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások
5.12.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 2. számú melléklete 1. és 3.
)

pontjában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe. míg Jelen szerződés 2. számú mel
léklete 2. pontjáhan megnevezeti alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság igazo
lásában részt vett szakemberek) köteles igénybe venni.
5.12.2 Jelen szerződést Vállalkozó köteles teljesíteni oly módon, hogy a teljesítés során az al
vállalkozói teljesítés összesitett aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésé
nek arányát (Kbt. 138. ~ (I) bekezdés).
5.12.3 Ajelen szerződés 2. számú melléklete 2. pontjában megnevezett személyek, szervezetek
helyett akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az
esetben szüntethető meg, ha Vállalkozó e szervezet Vagy szakember nélkül Vagy a he
lyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági kö
vetelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
vagy szakemberrel együtt felelt meg.
5.12.4 Az 5.12.3 pont szerinti Új szervezetvagy szakember bevonására irányuló, hozzájárulásra
vonatkozó igényt írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 1 5 nappal kell bejelenteni (az
alvállalkozó, szakember nevének, székhelyének vagy lakcímének, az általa a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával). Alvállalkozó igénybevétele esetén
Vállalkozónak a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzá
járulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell az 5.12.3 pont szerinti, adott szak
emberre, alvállalkozóra vonatkozó elvárások teljesülését. Vállalkozó új alvállalkozó
igénybevétele esetén a bejelentéssel egyidejűleg köteles Megrendelőnek átadni a bejelen
tésben megnevezett szervezet által kitöltött Nyilatkozat a Partner adatairól dokumentu
mot, melynek mintája jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
5.12.5 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe ajelen szerződés 2. számú mellékleté
ben nevesített alvállalkozólcon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 5.12 pont
előírásainak betartása mellett. További az 5.12.3 pont által szabályozott körbe nem tar
tozó alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alváltalkozó
teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt
tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által
a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles
arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a bejelentéssel egyidejűleg köteles
Megrendelőnek átadni a bejelentésben megnevezett szervezet által kitöltött Nyilatkozat a
Partner adatairól dokumentumot, melynek mintája jelen szerződés 3. számú mellékleté
ben található.
—

—

5.12.6 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója, a közbe
szerzési eljárásban alkalmassága igazolására bemutatott szakembere a szerződés teljesí
tésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó, szakember
nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember teljesítésben való köz
reműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében.
amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében az 5.12.3
pont, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint kötelező, a szerződés
teljesítésében való közreműködés megszűnése esetén Vállalkozó köteles igazolni az
5.12.3 pontban meghatározott feltételek teljesülését.
—

—
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5.12.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállal
kozókban, személyekben bekövetkező,jelen (5.12) pontban szabályozott változások nem
igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
5.13. Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszánwl.
Megrendelőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint
kizárólag Vállalkozó irányába terheli.
—

—

5.14. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha maga járt volna cl. Ha Vállalkozó az 5.12 pontban szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
5.15. Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik Megrendelő tulajdonát képező berendezésekben
okozott kárért, továbbá valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója által okozott kárért.
Vállalkozó köteles Megrendelő mindennemű igazolt kárát megtéríteni, mely jelen
szerződés teljesítése során olyan okból következett be, amelyért felelős.
5.16. Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
6.

Megrendelő jogai és kötelezettsége

6.1. Megrendelő köteles biztosítani Vállalkozó szakembereinek a teljesítés helyén történő
munkavégzést a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Megrendelő köteles
biztosítani Vállalkozó jelen szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a
teljesítés helyére történő belépést és az ott történő munkavégzést.
6.2. Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt,
adatot és dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő
ellátásához szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek
rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek
ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.
7.

Teljesítés elfogadása, teljesítésigazolás

7.1

Megrendelő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő dokumentumokat átadás-átvé
teli eljárás keretében veszi át.

7.2

Adott dokumentum átadás-átvétele megkezdhetőségének feltétele, hogy a dokumentum
feleljen meg a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott formai követelményeknek.
Amennyiben az átadott dokumentum megfelel jelen szerződés 4.2. pontjában meghatáro
zott formai követelménynek, Megrendelő a dokumentum átvételéről átvételi elismervényt
állít ki.

7.3

A dokumentum átadás-átvétele során Megrendelő azt vizsgálja, hogy az átvett dokumen
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turn megfelel-e a vele szemben Jelen szerződésben meghatározott tartalmi követelmé
nyeknek.
7.4

Az átvett dokumentumokat Megrendelő 10 munkanapon belül véleményezi és nyilatko
zik a dokumentum elfogadásáról (elfogadó nyilatkozat) vagy a dokumentum elfogadásá
nak megtagadásáról. Megrendelő valamely dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha
az nem felel meg a vele szemben meghatározott tartalmi követelményeknek.

7.5

Ameinyiben Megrendelő valamely dokumentum elfogadását megtagadja, az erről szóló
nyilatkozatában meg kelt adnia a dokumentum elfogadása megtagadásának az indokát,
valamint a javított dokumentum átadásának a határidejét. A javított dokumentum véle
ményezésére a 7.2-7.4, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.6

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő ré
széről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szer
ződésszegés következményeként megilletik.

7.7

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

7.8

Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha az 1 .2.1., 1.2.2., vala
mint az 1.2.3. pontba foglalt feladatait elvégezte.
7.8.1. Az első részlet kifizetésének feltétele:
a) Vállalkozó a szolgáltatási csomag Alapszolgáltatás keretében elvégzett feladatokat
ellátta,
b) a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül elkészítette a Baseline jelentést,
e) elkészítette a b) pontban esedékes negyedéves és éves jelentéseket,
d) megtartotta a b) pontban esedékes időszakos és az ILMT oktatásokat.
7.8.2. A második részlet kifizetésének feltétele:
a) Vállalkozó a szolgáltatási csomag Alapszolgáltatás keretében elvégzett feladatokat
ellátta,
b) a szerződés hatálybalépését követő 11. hónap utolsó napjától a szerződés hatálybalépését követő 20. hónap utolsó napjáig elkészítette ajelen pontban meghatározott
időszak negyedéves és éves jelentéseit,
c) megtartotta a b) pontban esedékes időszakos oktatásokat.
7.8.3. A Harmadik részlet kilizetésének feltétele:
a) Vállalkozó a szolgáltatási csomag Alapszolgáltatás keretében elvégzett feladatokat
ellátta,
b) a szerződés hatálybalépését követő 20. hónap utolsó napjától 2022.12.31-ig elkészí
tette a jelen pontban meghatározott időszak negyedéves és éves jelentéseit,
c) megtartotta a b) pontban esedékes időszakos oktatásokat.

7.9

Megrendelő valamely teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja,
S

amíg Vállalkozó annak kiállításához szükséges valamennyi szolgáltatást, dokumentumot
nem vagy nem teljeskörűen adja át. Amennyiben valamely átadott szolgáltatás részével,
dokumentummal kapcsolatban Megrendelőnek észrevétele van, Felek a teljesítést igazoló
bizonylat kiállítására rendelkezésre álló határidőn belül egyeztetést tartanak.
8.

Árak, díjak

8.1. A szerződés értéke: 26 924 000 Ft ± ÁFA, azaz huszonhatmillió
kilencszázhuszonnégyezer forint ± általános forgalmi adó, mely az alábbiak szerint
kerül kifizetésre:
8.1.1. 12. 115. 800 Ft + ÁFA, azaz tizenkétmiflió-száztizenötezer-nyolcszáz forint
± általános forgalmi adó az első részlet (a szerződéses összeg 45%-a): a
szerződés hatálybalépését követő 11. hónap
8.1.2. 9. 423.400 Ft + AFA, azaz kilenemillió-négyszázhuszonháromezer-négyszáz
forint ± általános forgalmi adó a második részlet (a szerződéses összeg 35%a): a szerződés hatálybalépését követő 20. hónap
8.1.3. 5.384.800 Ft + ÁFA, azaz ötmilliő-háromszáznyolevannégyezer-nyolcszáz
forint + általános forgalmi adó a harmadik részlet (a szerződéses összeg 20%a): 2022.12.3 1.
-

-

-

8.2. A 8.1 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Megrendelő irányába érvényesíteni kíván.
8.3. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
9.
9.1.

Fizetési feltételek, számlázás
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés so
rán.
—

-

9.2.

Vállalkozó adott feladat teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogo
sult, amelyet Vállalkozó a Megrendelő által aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést
Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Afa tv. szerint állít
ki és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A számlán csak ajelen szerződés hatálya alá
tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.
Vállalkozó jelen szerződés szerint kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján a tet
jesítést követően 3 db számla kiállítására jogosult.

9.3.

A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és mellékletei központi ik
tatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) érkezésétől, elektronikus számla esetén sz C invo
ice(~nisz.hu címre való beérkezéstől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a
Vállalkozónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció
ideje.
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9.4.

A számlát az alábbiak szerint kell kiállítani:
-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és/vagy TESZOR számát.
a Megrendelő nevét, címét, adószámát és az általa megadott. belső azonosításra szol
gáló szerződés számot,
fizetési határidőként a 30 napot.
a számlának meg kell felelnie űz általánosforgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 58. ~‚ 169. * és elektronikus számla benyújtása esetén a 175. *-a
szerinti előírásoknak,
a számlán fel kelL tüntetni a bankazámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

9.5.

Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155.
* (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

9.6.

A szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3
(három) naptári napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megkül
deni a treasury@nisz.hu e-mail címre.

9.7.

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

9.8.

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállal
kozó a számlát nem a 9.3. pontban meghatározott címre (központi iktató vagy e-mail)
nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogad
ható be.
—

9.9.

Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vál
lalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

9.10. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k~ pont ka-kb) alpontja szerinti Feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9.11. Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner
adatairól” (4. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Megrendelő ré
szére történő átadásával.
10.

Kötbér

10.1 Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és annak 1. számú mellékletében (műszaki
leírás) meghatározott határidő lejártáig olyan okból, amelyért felelős feladatát nem
teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. Á késedelemi kötbér mértéke minden
megkezdett késedelmes nap után I
A késedelmi kőtbér aLapja a szerződés nettó értéke.
A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
%.

10.2 Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értékéből a
meghiúsulásig meg nem fizetett érték 25 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért
‚O

köteles Megrenclelőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben
Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja (Jelen szerződés 11.3 pontja), vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.3 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítöt állít ki, melynek összegét jogosult
Vállalkozót megillető dOba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Ptk. 6:187. * (3) bekezdésére
figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, bogy a
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.
11.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)
d)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
Vállalkozó jogszavatossági vállalását megsérti,
Vállalkozó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólitása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

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

11.5 Megrendelő köteles választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
11.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a
Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.
11.7 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
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
11.8 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.
11.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
1 l.lOAz azonnali hatályú felmondás a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
—

ti

12.

Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Megrendelő az ellenértékének megfizetésével a Jelen szerződés keretében kifejezetten
Megrendelő Számára készített, Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999.
évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó művek (Megrendelő számára készített dokumen
mmok, jegyzőkönyvek stb.) vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keret
ében azokat különösen, de nem kizárólagosan minden további díjflzetés nélkül átru
házhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Megrendelő Jelen pont szerinti jogosultsággal
jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik személLyel módosíttatni.
12.2 Vállalkozó szavatosságot vállal azért, bogy ajelen szerződés keretében átadott valameny
nyi dokumenmmon 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.
12.3 Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
dokumentumok saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozá
sábanjelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosult
ságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát
is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
12.4 Vállalkozó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai tel
jesítéséhez 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.
12.5 A 12.2 -12.4 pontban szabályozott felelősségvállalások (‚jogszavatossági vállalás) Vállal
kozót jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg
nem felelőjogszavatossági nyilatkozat esetén Megrendelő a kártérítési igényének fenn
tartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellen a szerződést azon
nali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

—

—

—

12.6 Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel
összemggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti etjárásoldcal kap
csolatban felmerült minden kárát és költségét.
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 teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak haniiadik
személy számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes
írásos hozzájárulásávat teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak. hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett
12

alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási
nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
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 ajelen szerződéstől elállni
vagy Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
a) Megrendelő részéről:
Név: Lőrincz Márk
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefonszám:
Mobiltelefon szám: 06304951318
B-mail cím: loiincz.rnark~nisz.hu
-

b) Vállalkozó részéről:
Név: Szöllősi Zoltán.
Beosztás: Igazgató
Telefonszám: 0620 9107644
Mobiltelefon szám: 0620 9107644.
B-mail Cím: zszo1losi~l4deloittece.corn
14.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult
személyek:
Név: Kósa Dániel
Beosztás: iizemeltetés fejlesztési és- támogatási igazgató
és
Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
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
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak,
hogy
a
14.1-14.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartók/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.
14.4 Felek gondoskodnak an-ól. hogy kijelölt kapcsolattartóikat, teljesítésigazolókat mint
érintetteket megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződésben megadott
személyes adataikat a másik Fél a jelen szerződésben meghatározott célból kezeli,
összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46fEK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos
érdekeinek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesitésével
—

—

—
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összefüggő kapcsolattartás céljából érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR
rendelet 6’ cikk (I) bekezdés f~ pontja.
14.5 Felek tudomásul veszik, bogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet
16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését. kezelésének
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21’ cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat
azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés
megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor
kerülhet sot’, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen
szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
14.6 Felek rögzítik, bogy minden nyilatkozatot Vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Ertesítés)
szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül. az
írásban és
—

-

írásban igazolt személyes átadással,

-

tértivevényes ajánlott levélben,

-

visszaigazolt e-mailben vagy

-

visszaigazolt telefax útján

—

megküldött értesítés.

14.7 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 megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
14.8 Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postal úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
—

15.

—

Vis Major

15.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maioi~’-nak tekintik azokat a
szerződésszerű te]jesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra
hivatkozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okoz és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó
körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen:
a)
b)
c)
d)

természeti katasztrófák (villámcsapás, fdldrengés, árvíz, hurrikán, stbj;
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
Háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí
tás, rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai Vagy egyéb államesíny, polgárhá
ború és terrorcselekmények;
O
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a
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vis major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a
tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további
módjáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónaktovább
kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, ás meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő Feltételek kétséget kizáró
és teljes körű bizonyítása.
15.5. Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő
leteltét követő 15 naptári napot, Megrendelőnek jogában áll
választása szerint jelen
szerződéstől elállni vagy jelen szerződési azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét
Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.
—

16.

—

Egyéb rendelkezések

16.1 Jelen szerződés főszövegének ás mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.2 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
16.3 Amennyiben valamely Félnél ajelen 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 kelt.
16.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
16.5 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában 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.
16.6 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 kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.7 1-Ia Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összernggésben keletkezett jogvitájukat,
Úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.8 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
16.9 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 Ic fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

I5

16.1 OJelen Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Megrendelő. 1 példányt
Vállalkozó kap, melyet Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyó lag írtak alá.
16.1 1

1.
2.
3.
4.

Mellékletek:

számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Budapest, 20

Műszaki leírás (Megrendelő műszaki leírása)
A szerződés aláírásakor ismert alvállatkozó(k), szakemberek jegyzéke
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést igazoló bizonylat (minta)
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NEMZETI INFOIKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

IBM audithoz IASP szoftverlicenc-felülvizsgálati módszertan
igénybevétele
Műszaki leírás

I?

1.

Bevezeiés

Az IBM 2019. márciusában szoftverlicenc-hitelesítési felülvizsgálat lefolytatását kezdeményezte
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nél (a továbbiakban: NISZ) a Nemzetközi
Passport Advantage szerződésben foglaltak szerint, amely eljárás elhalasztásra került a 2019.
évi választási események és az akkor folyamatban lévő IBM szoftver licencek és szoftver licenc
támogatása tárgyában (IBM ELA) elindított közbeszerzési eljárás miatt.
2.

Cél

A beszerzés célja, Hogy a NISZ-nél használt IBM szoftver termékek és meglévő licencekkel kap
csolatosan lefolytatni kívánt audit lebonyolítását külső, az IBM által akkreditált vállalkozó bevo
násával végezné el. Az audit lebonyolítására egy (IASP) szoftverlicenc-felülvizsgálati módszerta
non alapuló több éves program keretében kerülne sor a nyertes ajánlattevő közreműködésével,
mely során nem csak felmérés, hanem javaslat is készülne a termékek és licencek bővítéséről
és konszolidációjáról egyaránt.
A szoftverlicenc-hitelesítési felülvizsgálat lefolytatását az IBM által is támogatott Authorized
Software Asset Management Provider (IASP) program keretében kívánjuk megvalósítani. A NISZ
a program időtartama alatt egy IBM partner auditor cég támogatásával teljeskörű támogatást
kap a vizsgálat minden egyes fázisában, amely magába foglalja a jelenlegi szoftverlicence konst
rukciókra vonatkozó optimalizációs javaslatot, valamint a gyártó független licence audit isme
reteket. Az Ajánlatkérő célja a lenti szolgáltatásokat magába foglaló szolgáltatási csomag be
szerzése.
3.

Alapinformációk

Jelenleg Passport Advantage (PA) és Enterprise Licence Agreement (ELA) szerződések vannak
érvényben.
IBM-nél nyilvántartott telephely azonosítók: 3535092; 3712041; 4074508; 7i27976
Főbb IBM szoftvermegoldások:
• ~25 különböző szoftvertermék típus van telepítve
. Tivoli Storage Manager/Spectrum Protect; IBM WebSphere Application Server Network
Deployment; Tivoli Composite Application Manage; SmartCloud Control Desk (Control
Desk); BPM Enterprise Service Bus (App connect Ep); Cognos; Rational; Security Qradar;
Websphere MQ
o
IBM License Metric Tool (ILMT) nincs telepítve, Mainframe nincs használatban
.

Publikus felhő környezeteket nincsenek használatban

IBM termékek körülbelül ‘~i00 db szerveren (virtuális és fizikai) vannak telepítve.
4.

Szolgáltatás teljesítés során elvégzendő feladatok

AzAlapszolgóltatás keretében a NISZ által használt IBM infrastruktúra környezetekben a meg
felelő adatgyűjtő ás analizáló eszközök kialakítása, paraméterezési, konfigurálása.
1$

•
o

.

.

•

o

IBM License Metric Tool (ILMT) vagy IBM BigFix Inventory
vagy egy hivatalos rész-kapacitást jelentő eszköz megfe
lelő
o telepítése (legfrissebb verzió)
o konfigurálása
o minden komponens installálása a szükséges he
lyekre
o működőképességi Jelentés a szerverre
Csoportosítások és más termékinformációk megfelelő
frissítése az eszközben
Adatgyűjtő és analizáló eljárások kialakítása és futtatása
minden non-PVU alapú IBM szoftver példányra
o elvárt minimális lefedettség >95% az IBM non-PVU
szoftver felhasználás tekintetében
Megfelelő eljárások futtatása az elvárható teljesség és
pontosság biztosítása érdekében minden feltárt telepítési
adatról (PVU és non-PVU)
Elvégzett licenc jogosultság analízis
A részkapacitás-jelentést készítő eszköz legújabb verziójá
nak megfelelő telepítése ás konfigurálása
o teljes és pontos információkat jelenítsen meg
Megküldeni az Ajánlatkérő részére a teljes ás pontos,
tényleges licenc pozíciót (továbbiakban; Baseline Jelen
tés), beleértve az összes IBM által szolgáltatott IPLA ter
méket (PVU és nem PVU, SaaS)

Negyedévente (a 7. pontban meghatározottak szerint) a NISZ által használt IBM infrastruktúra
környezetekben a megfelelő adatgyűjtő és analizáló eszközök ellenőrzése, felülvizsgálatok meg
tétele, és jelentések készítése.
‘
Rész-kapacitást jelentő eszköz
o működőképességének,
o te~ességének ás
o pontosságának ellenőrzése,
o a szükséges kiigazítások végrehajtása,
o termék információk frissítése
‘
IBM rész-kapacitás jogosultság változások felülvizsgálata
o
Negyedéves jelentések elkészítése
o Az Ajánlatkérő által kijelölt munkatárs(ak) részére oktatás megtartása, amely tartalma
az Ajánlattevő által adott időszakosan elvégzett feladatok tudás átadását.
Évente (a 7. pontban meghatározottak szerint) a NISZ által használt IBM infrastruktúra környe
zetekben a megfelelő adatgyűjtő és analizáló eszközök ellenőrzése, felülvizsgálatok megtétele,
és jelentések készítése.
Rész-kapacitást jelentő eszköz verzióellenőrzése, szükség szerint frissítése (legfrissebb
verzió)
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S.

Oktatás

5.1 ILMT oktatás
Az oktatásban résztvevők (max. 20 fő) ismerjék meg és sajátítsák el az ILMT Tool telepítésének
menetét, feltételeit, követelményeit, használatát (p1.: riport készítés), üzemeltetéséhez kapcso
lódó feladatait, bővitési lehetőségeit és annak elvégzésének menetét.
Oktatás ütemezése: 2x3 nap
5.2 A független gyártói licenc audit lefolytatásának tudás átadása
Az oktatásban résztvevők (max. 10 fő) ismerjék meg és sajátítsák el az független gyártói licenc
audit módszertanát, annak alkalmazását elemzését és értékelését a leadott jelentéseken ke
resztül.

Oktatás ütemezése: negyedévente a leadott és elfogadott Jelentésenként 1-2 nap
6.

Szolgáltatás teljesítés során szállítandó dokumentációk

Baseline ielentés készítése (a dokumentáció minimális követelményeit lásd lentebb)
• Határidő tervezetten. szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap
AlegyedéventeazalábbjjeJentéseJ’szükségesek(a dokumentáció minimális követelményeit lásd
lentebb):
.
Baseline jelentés frissítése
o AJánlattevő (IASP partner) által nyújtott Jelentés
o A részkapacitás-Jelentéskészítő eszköz által készített teljes, pontos információk szolgál
tatása
o Tényleges licensz pozíció Jelentése, amely tartalmaz konszolidációs Javaslatot
.

Oktatási jegyzőkönyv, amelynek tartalma:
o Jelenléti ív
o átadott tematika

Évente az alábbi jelentések szükségesek (a dokumentáció minimális követelményeit lásd len
tebb):
‘
Éves összesítő riport
A szükséges minimális követelmények a Baseline elentéshez és a folyamatos negyedéves és
éves jelentésekhez:
o

Ügyfél Neve(i)
A Passport Advantage
szám(ok) listáJa

•

szerződés
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Géptípus / Modell! Széna
Termék kategória
IBM Software Termék Név

‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

‚

Licensz Mutató (ILM)
Licensz cikkszáma
Előfizetés és támogatás (“S&S~’) cikkszám
S&S lejárati dátuma
Jogosult Iicensz Mennyiség
Jogosult “S&S” Mennyiség
Licensz Telepítési Mennyiség
Nettó Licensz Mennyiség
Nettó S&S Mennyiség
Helyreállítási cikkszám (ahol alkalmaz
ható)
Upgrade cikkszám (ahol alkalmazható)
Megjegyzések

2!

7.

T~lj~íté~

A szolgáltatás nyújtásának időtartama: szerződéskötés hatályba lépésétől 2022.1231. napjáig
A szolgáltatás teljesítéséhez a 4. pontban felsorolt feladatok elvégzése, és a 6. pontban felsorolt
dokumentációk benyújtása szükséges az ott megadott időszakra vonatkozóan,
A jelentések eivárt teljesítése:

A szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül baseline jelentést, valamint az első naptári
negyedév és minden egyes naptári negyedév utolsó hónapjának 20. napján negyedéves jelen
tést és minden naptári év végét megelőző 15. napon kell éves jelentést leadni.
A Teljesítés Igazolási Bizonylatot (továbbiakban: TIB) a teljesítéshez szükséges dokumentációk
kal együtt kell beküldeni a NISZ részére.
A teljesítés elfogadásának feltétele: teljesítéshez szükséges dokumentációk Ajánlatkérő általi
befogadása és elfogadása az IBM által,

Egyösszegű, nettó ajánlatot kérünk, mely minden felmerülő költséget tartalmaz.
Az ciánlat összegének Időszaki ás százalékos bontása:

~
•
o

Az első részlet (a szerződéses összeg 45%-a) a szerződéskötést követő 11. hónap
A második részlet (a szerződéses összeg 35%-a) a szerződéskötést követő 20. hónap
A harmadik részlet (a szerződéses összeg 20%-a) a szerződés lejártakor (2022.12.31.)
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1019128 nyilvántartási Számú szerződés 2’ Számú melléklete
A

szerződés aláírásakor ismert alvál1alkozó(k~, szakemberek jegyzék
A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve: Deloitte Advisory Sp. z 0.0. Sp.k.
Alvállalkozó székhelye/címe: 00-133 Varsó, Aleja Jana Pawla 1122, Lengyelország
Alvállalkozó feladata: közreműködés az audit lebonyolításában, a riport és ajelentés elkészítésé
ben
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladataAzon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.
2

2.

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet neve’
Szervezet székhelye/címe’
Szervezet feladata
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került’
Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.
3.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata”.».»..’..’.».»..»
b) Alvállalkozó neve:.».’.’..»..’.’.».».»,».
Alvállalkozó székhelye/címe:’’»..’»»»...’».
Alvállalkozó feladata”.’’’’’’’.’’’’’’~’’~~’’»’.’..’

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k~ nem áll(nak~ a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
Budapest 20

Aláírás

2

Csak abban az esetben lesi a szerződés része’ ha a Kbl. 65.

(q) bekezdése szerinti eset fennáll.
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1019128 nyilvántartási számú szerződés 3. számú
melléklete

•

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

‚

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Dejoitte Üzletviteli és Vezetési Tanácsadó Zártkö- Deloitte Zrt.
rűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
(megfelelő aláhúzandó):
01-10-044100
Adószám: 11859633-2-44

Uniás adászám: HU11859633

Kapcsolattartó adatai
Név: Szöllási Zoltán

Beosztás: Igazgató

Telefonszám: 0620 9107644

E-mail Cím: zszollosi@deloittece.com

szám

:

Cím
Székhely: (ország, irányítószám, város, utca, házszám):1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítászám, Város) utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns: NEM RELEVÁNS
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város) utco, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányitászám, Város) utca, házszám):
Számlavezetó bank
Neve: ING Bank
Bankszámla száma: 13700016-03623019

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján,
sorvonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. Különbözet szerinti
fejezet, 169.5 (Fi)]: IGEN
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,
169.5 (p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5 (n)]:
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM
NEM
KATA 12012. évi CXLVII. törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM

az Irreleváns sorban NEM-et kell befrnl, amelyik
Önszámlázás [áfa tv. 169.5 (1)1: NEM

Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI. fejezet]:
tevékenység alapján: NEM
EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM

Kelt
Cégszerú aláírás
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4.számú melléklet

.‘.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt,
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
Teljesítést Igazoló Bizonvlat
Készült
Hely:

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zrt.

Képviselő (1)
(aTIB aláírója)

neve,

beosztása:

Képviselő (2) neve, beosztása:
(aTlBjóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő te
lephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést iga
zoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési
minősítés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentunio
kat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ekke benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egvéb devizában
Devizanem:
Az
elfogadott
teljesitésből
visszatartott
~óteljesitési) garancia, kötbér (Ft):

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (2)
~nfo~ns:.hu
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