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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cé~egyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről az
E-GROUF ICI SOFTWARE Informatikai Zártkörüen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 11.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045390
Adószám: 13665908-2-41
Számlavezető pénzintézet, Bankszámlaszám: 10700440-43528200-51100005
Képviseletében eljár: Kuthy Antal vezérigazgató
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban külön említve Fél, együtt említve
Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Megrendelő) „Köwonti Azonosítási Ugynük (KI U) szoftverre vonatkozó szoftverküvetési,
üzemeltetéstámogatás4 fejlesztési és konzultációs szolgáltatások” tárgyban a 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az
eljárásban Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek ajelen
Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
1.2.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumok,
valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a jelen Szerződés
rendelkezéseit és a Műszaki leírást (I. számú melléklet), Vállalkozó ajánlatát (2. számú melléklet), a
közbeszerzési eljárás felhívását és a végleges közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési
eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.3.
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.
1.4.
Szerződő Felek rögzítik, bogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~ (5) bekezdése szerint
szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.
1.5.
Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
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2.

A szerződés tárgya:

2.1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és
emelt szintű azonosítási szolgáltatások nyújtásához szükséges alkalmazásokhoz kapcsolódóan, a
műszaki leírásban (1. számú melléklet) részletesen meghatározott alábbi feladatok, szolgáltatások
ellátását, biztosítását:
fix rész
a) szoftverkövetási szolgáltatás
b) üzemeltetés-támogatás (support) ás
opciós rész
c) szoftverfejlesztés ás konzultáció opcionálisan, maximum 480 fej lesztői mérnökóra keretében a
szerződés időtartama alatt.
-

2.2.
Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben
semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő a 2.1 .c). pontban
meghatározott opciós feladat mennyiséget nem vagy nem teljes egészében hívja le az alább
meghatározott határidőig.
2.3.
A Vállalkozó által ellátandó, 2.1. pontban meghatározott feladatok részletes leírását, feltételeit,
a feladatok elvégzésének módját és a vonatkozó elvárásokat és követelményeket a szerződés mellékletét
képező Műszaki leírás (1. számú melléklet) tartalmazza. Vállalkozó Ajánlattételi lapját jelen Szerződés
2. számú melléklete tartalmazza.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1.
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben
meghatározott feladatait a Felek mindegyike teljesíti.
3.2.

A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés minkét fél által történő aláírása.

3.3.
A szoftverkövetés’ szolgáltatást jogfolytonosan, a műszaki leírásban meghatározott
érvényességi idő lejártát figyelembe véve szükséges biztosítani 2022.04.17. napjáig. Vállalkozónak a
szerződés keretében biztosítandó szoftverkövetési szolgáltatásra vonatkozó igazolásokat a szerződés
hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell Megrendelő részére átadnia.
3.4.
Az üzemeltetés-támogatás, illetve szofi-verfejlesztás ás konzultáció körébe tartozó feladatok
tekintetében a teljesítés időtartama a szerződés hatályba lépését követően 2022.04.17. napjáig tart.
3.5.

A teljesítés helye:

3.5.1. A jelen szerződés tárgyát képező feladatok tekintetében Megrendelő alapvetően távoli
munkavégzés keretében kéri a szolgáltatás biztosítását, ugyanakkor fezmtartja a jogot a helyszíni
munkavégzés igénybevételére is budapesti telephelyein.
3.5.2. A jelen szerződés keretében meghatározott szolgáltatások szerződésszerű teljesítése során
felmerülő licencigazolások, továbbá a jótállásra, szoflverkövetésre és gyártói támogatásra vonatkozó
dokumentumot megküldésének teljesítési helye az alábbi e-mail címek mindegyike:
licenceAdmin(~nisz.lrn és
licensz(~nisz.hu, illetve
Vevő kapcsolattartój ának email címe
-

3.5.3.
szám.

A papír alapú dokumentum esetén az átadás-átvétel helye: 1149 Budapest, Róna utca 54-56.

4.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1
Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani. Megrendelő jogosult
a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. Megrendelő jogosult az elvégzendő feladatok
végrehajtását azok befejezését megelőzően is ellenőrizni, azonban Vállalkozó nem mentesül felelőssége
alól abban az esetben, ha Megrendelő nem végez ellenőrzést.
4.2
Megrendelő a feladat(ok) meghatározását, illetve igény felmerülését követő, ésszerű időben
átadja Vállalkozónak azon, rendelkezésére álló dokumentumokat és információkat, amelyek
szükségesek Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez.
Amennyiben Vállalkozónak az átadott dokumentumokon kívül
tevékenységének szakszerű és
körültekintő ellátásához
további dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt:
dokumentum) van szüksége jelen szerződés teljesítéséhez, Megrendelő amennyiben rendelkezésére
áll, a rendelkezésre bocsátás indokoltságát nem vitatja és jogszabály azt nem zárja Ici köteles a
dokumentumot Vállalkozó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
-

-

Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és
információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen
tudjon teljesíteni.
4.3
Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés
során sérült-e információbiztonsága. Ezen ellenőrzések során azonban Megrendelő nem jogosult
Vállalkozó más megrendelőinek adataihoz hozzáférni, azokat és más üzleti titkokat megismerni.
Amennyiben jelen szerződéshez nem köthető adat, vagy információ Megrendelő tudomására jut, azt
Megrendelő, vagy az érdekében eljáró harmadik személy/szervezet köteles haladéktalanul
megsemmisíteni és erről Vállalkozót teljeskörűen tájékoztatni.
4.4
Megrendelő köteles a műszaki leírásban meghatározottak szerint, a szolgáltatás szerződésszerű
teljesítése érdekében, Vállalkozóval együttműködni, továbbá a műszaki leírásban meghatározott
feladatokat teljesíteni, rendszereihez való hozzáférést a jelen szerződés tárgyát képező felad
elvégzéséhez szükséges mértékig biztosítani.

4.5
Megrendelő köteles biztosítani, hogy Vállalkozó munkatársai előre egyeztetett időpontban,
jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése céljából, amennyiben a feladat elvégzéséhez
szükséges, a teljesítés helyére belépjenek.
4.6
Megrendelő kötelezettsége a feladat ellátásához szükséges valamennyi szabályzat, előírás (így
például Informatikai Biztonsági Szabályzat) és házirend, illetve Vállalkozó helyszínen dolgozó
munkatársaira vonatkozó kötelezettségek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése
Vállalkozóval. Vállalkozó a tájékoztatást követően köteles maradéktalanul betartani és betartani a
Megrendelő által ismertetett előírásokat.
5.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1

Vállalkozó köteles ajelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.

5.2
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel,jogosultságokkal, szakértelemmel és kellő szabad kapacitással.

I

5.3
Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés szerinti kötelezettségeit a
tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon teljesíteni.
5.4
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint, a
Megrendelő együttműködve és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a műszaki leírásban
meghatározott követelmények, folyamatok betartása mellett köteles ellátni.
5.5
Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Az
írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
5.6
Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
5.7

Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

5.8
Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb 5
munkanapon belül írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható
időtartamáról és okairól.
5.9
Felek kijelentik, hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés
nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik. Az értesítés megküldése nem zárja ki a
szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazását.

5.10

Vállalkozó köteles a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi előírásokat betartani,
illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szólójogszabályokban foglaltak szerint. Ennek
megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényben meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a
munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a Vállalkozó
a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.
5.11
Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel vagy
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel.
5.12
Vállalkozó a kötelezettsége teljesítéséhez bevont más személy magatartásáért Úgy felel, mintha
magajárt volna el.
5.13
Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni saját és alvállalkozói adatairól a jelen
Szerződés vonatkozó 3. számú mellékletének kitöltésével és a Megrendelő részére történő átadásával
(Partnerfelvételi adatlap, melléklet elnevezése: Nyilatkozat Partner Adatairól).
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6.

Alvállalkozókra, Szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Vállalkozó Jelen szerződés teljesítéséhez a Jelen szerződés vonatkozó 5. számú melléklete I.
pontjában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés vonatkozó 5. számú
melléklete 2. és 3. pontjában megnevezett alvállalkozókat, szakembereket köteles igénybe venni.
6.2.
Az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek, szakemberek helyett, Megrendelő
hozzájárulásával, 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 helyette bevont új szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
6.3.
Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerződés sajátos tulajdonságára tekintettel az adott személy
igénybevétel az értékeléskor meghatározó körülmények minősült. Ilyen esetben a szakember személye
csak a Kbt. 138. * (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, Megrendelő hozzájárulásával
változhat.
6.4.
Új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt írásban, a
tervezett bevonás előtt legalább 15 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 hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a 6.2 pont szerinti elvárások
teljesülését.

6.5.
Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés vonatkozó mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni ajelen, 6. pont előírásainak betartása
mellett. További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó
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.
6.6.
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója, a közbeszerzési
eljárásban alkalmassága igazolására bemutatott, illetve az értékeléskor meghatározó körülménynek
minősülő szakembere a szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az
alvállalkozó, szakember nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember telj esítésben
való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor
a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében a Kbt. 138. * bekezdésében
meghatározottak szerint kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködés megszűnése esetén
Vállalkozó köteles igazolni a Kbt. vonatkozó részében meghatározott feltételek teljesülését.
—

—

6.7.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban, személyekben bekövetkező, jelen (6.) pontban szabályozott változások nem
igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
6.8.
Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó ajelen, 6. pontban szabályozottak megsértésével von be
alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e szervezet
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

(iv

7.

Teljesítés, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

7.1.

Szoftverkövetési szolgáltatás

7.1.1. Vállalkozó a szoftverkövetési szolgáltatás kőrében köteles a műszaki leírásban tételesen
felsorolt és meghatározott szolgáltatásokat biztosítani Megrendelő részére.
7.1.2. Vállalkozó hivatkozott feladata elvégzésének igazolásaként, a Jelen szerződés 3.3. pontjában
megjelölt határidőn belül, köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani a szoaverkövetési szolgáltatás
jog és szerződésszerű igénybevételét, illetve annak bármilyen elérhetőségét tartalmazó igazolást.
(továbbiakban: igazolás)
7.1.3. Vállalkozó amennyiben értelmezett a fentieken túl köteles ajelen szerződés tárgyát képező
licencekről készült Licencinformációs adatlapot (5. számú melléklet) a számlához esatolni.
-

7.2.

Üzemeltetés-támogatás (support)

7.2.1. Vállalkozó a havidíjas üzemeltetés- támogatás biztosítása keretében a műszaki leírásban
tételesen felsorolt és részletezett szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére, az ott rögzített feltételek
szerint, abban meghatározott folyamatleírások, ügyrend és SLA elvárások
így különösen
hibabejelentés kezelésére vonatkozó folyamatok betartásával.
7.2.2. Vállalkozó a hivatkozott, havidíjas feladat elvégzését havi teljesítmény-kimutatás
(továbbiakban: teljesítmény-kimutatás) Megrendelő részére történő átadásával igazolja. A teljesítmény
kimutatásból megállapíthatónak kell lennie, hogy teljesültek az „5/8-as HelpDesk” és a „Hibajavítás,
hibaelhárítás” keretében elvégzett feladatok és az SLA szintek, illetve minden olyan követelmény, mely
a Műszaki leírásban meghatározásra került.
7.3.

Szofiverfejlesztés és konzultáció

7.3.1. Vállalkozó köteles a műszaki leírásban részletezett, szoftverfejlesztés és konzultáció körében
meghatározott típusú feladatokat Megrendelő egyedi megrendelésében foglaltak szerint ellátni. Az
egyedi megrendelésre rendelkezésre álló, opcionálisan lehívható maximális időkeret 480 fej lesztői
mérnökóra. Az időkeret terhére elszámolható legkisebb időegység egy fejlesztői mérnökóra.
7.3.2. Megrendelő a szerződés időtartama alatt bármikor jogosult egyedi megrendelést
kezdeményezni. Megrendelést megelőzően Felek egyeztetni kötelesek az adott feladathoz szükséges
fej lesztői mérnökóra szükségletről.
7.3.3. Az egyedi megrendelésben, a Megrendelő által megadott, feladathoz rendelt maximális
időráfordítás kapcsán Vállalkozó, az egyedi megrendelés kézhezvételét követő 48 órán belül észrevételt
tehet, amennyiben nem ért egyet a meghatározott időtartammal. Megrendelő az észrevétel kézhezvételét
követően haladéktalanul megvizsgálja az abban foglalt indoklás okszerűségét és szükség esetén
felülvizsgálja a feladatot vagy a feladathoz rendelt időkeretet.
7.3.4. Vállalkozó köteles minden egyedi megrendelést a megrendelés megküldését követően azonnal,
de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben Vállalkozó nem igazolja vissza a megrendelést
a fent meghatározott határidőben, Megrendelő az egyedi megrendelést visszaigazoltnak tekinti.
7.3.5. Megrendelő nem kezdeményezhet, Vállalkozó pedig nem igazolhat vissza olyan feladatot,
amelynek teljesítése túlnyúlnajelen Szerződés időtartamán.
7.3.6. Fejlesztési feladat megrendelése esetén Vállalkozó köteles a feladatot maximum 30
munkanapon belül elvégezni. Felek ettől csak Megrendelő javára térhetnek el.
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7.3.7. Vállalkozó a „Szofiverfejlesztés és konzultáció” körében egyedi megrendelés körében elvégzett
feladat teljesítését az alábbiak szerint igazolja:
-

-

7.4.

Szoftverfejlesztés: a Műszaki leírásban meghatározott tartalmú Fejlesztési lap (továbbiakban:
fejlesztési lap) aláírásával,
Konzultáció: a Megrendelő által aláírt konzultációs feladat kimutatással (továbbiakban:
konzultációs feladat kimutatása), amihez csatolandó a konzultáció jellegétől (személyes,
telefonos, elektronikus levél útján történő) ftiggően a teljesítést alátámasztó esetleges további
dokumentumok.
Átadás-áivétellel kapcsolatos rendelkezések

7.4.1. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben és Műszaki leírásban (1. számú melléklet)
meghatározottak alapján Vállalkozó által ellátandó feladatok vonatkozásában határidőben teljesít a
Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben vagy egyedi megrendelésben előírt teljesítési határidőn
belül megkezdődik.
7.4.2. Megrendelő az egyes részfeladatok tekintetében kizárólag akkor köteles átvenni és jóváhagyni
a Vállalkozó által elvégzett feladatot, ha Vállalkozó teljesítése maradéktalanul eleget tesz a Megrendelő
által előírt követelményeknek, a teljesítés a szerződés és Műszaki leírás szerinti tartalomnak és
minőségi~ek megfelel.
7.4.3. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatok tekintetében, a teljesítés igazolásához
kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat köteles elkészíteni és átadni Megrendelő részére, amelynek
alapján a Megrendelő az elvégzett munkát nyomon követheti, igazolhatja:

FELADAT

„TELJESÍTÉSZ
IGAZOLÓ
BIZONYLAT”
(továbbiakban: TB)
ALAPJÁT KÉPEZO
DOKUMENTUM

Szoftverkövetés’
szolgáltatás

igazolás

Üzemeltetés-támogatás
(support)

teljesítmény-kimutatás
havonta

Szofíverfejlesztés és
konzultáció

fejlesztési lap és/vagy
konzultációs feladat
kimutatása egyedi
megrendelésenként

.

.

BENYUJTAS
HATÁRIDEJE

Tm,
ELSZÁMOLÁS

jelen szerződés 3.3.
pontjában meghatározott
határidőn belül
havi rendszerességgel, a
tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig

1 db Tm

egyedi megrendelésben
meghatározott feladat
elvégzését követően
haladéktalanul

1 db számla
havonta 1 db Tm
havonta I db
számla
egyedi
megrendelésenként
1 db TIB
egyedi
megrendelésenként
1 db_számla

7.4.4. Amennyiben Megrendelőnek az átadott, 7.4.3. pontban meghatározott dokumentumokkal
kapcsolatban észrevétele, kifogása van, azt haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozónak és Felek a
kérdésről egyeztetést tartanak.

L

7.4.5. Megrendelőnek az átadás-átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás vonatkozik.
7.4.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
7.5. Teljesítésigazolás
7.5.1. Megrendelő a Kbt. 135. ~-a alapján köteles a teljesítésekről, a 7.4.3. pontban foglaltak szerint
nyilatkozni, a jelen szerződés „Teljesítést Igazoló Bizonylat” (a továbbiakban: TIB) című 4. számú
mellékletének alkalmazásával. A TIB csak a Megrendelő által megvizsgált és ténylegesen teljesített
szolgáltatások vonatkozásában adható ló.
7.5.2. Megrendelő a számlázás alapját képező, szerződésszerűen teljesített feladatok vonatkozásában,
a Vállalkozó által benyújtott, és Megrendelő által elfogadott, 7.4.3. pontban szereplő dokumentumok és
azok mellékleteinek hiánytalan átvételét, illetve ezek alapján a szerződésszerű teljesítés ellenőrzését
követően, a Kbt. 135. * (I) bekezdésében meghatározott határidőn belül, kiállítja a TIB-et Vállalkozó
részére.
A TIB kiállításával Megrendelő igazolja, bogy az adott számlához tartozó szerződésszerűen teljesített
feladatokat a Vállalkozó elvégezte, teljesítés ajelen Szerződés és Műszaki leírás szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelelt.
7.5.3. Megrendelő a Tm kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó a TIB kiállításához
szükséges dokumentumokat nem adja át teljeskörűen, Megrendelő által előírt formában. Amennyiben
Megrendelő kifogást emel, a kifogás okairól írásban tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó köteles a
kifogásban foglaltak javítására a kifogásban meghatározott póthatáridőben.
8.

A fizetendő ellenérték

8.1.
Ajelen szerződés tárgyát képező feladatok árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
8.2.
Ajelen Szerződés keretében nyújtott Szoftverkövetés’ szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok díja
68.437.500- Ft + AFA, azaz hatvannyolcmillió-négyszázharminchétzer-ötszáz forint ± általános
forgalmi adó.
8.3.
A jelen Szerződés keretében nyújtott Üzemeltetés-támogatás (support) szerződés időtartama
alatt fizetendő díja 90.000.000- Ft ± AFA, azaz kilenevenmillió forint + általános forgalmi adó.
Megrendelő az üzemeltetés -támogatási feladatok díját havonta utólag, egyenlő részletekben fizeti meg
a Vállalkozónak.
Amennyiben jelen Szerződés nem a hónap első napján lép hatályba, az első és az utolsó alkalommal
Vállalkozó tört havi díjrajogosult. Tört hónapra a fizetendő díj a tárgy havi díj naptári napokra számolt
arányosított része.
8.4.
Jelen Szerződés keretében nyújtott Szoftverfejlesztés ás konzultációhoz kapcsolódó feladatok
díja mindösszesen maximum 7.500.000- Ft + AFA, azaz hétmiflió-ötszázezer forint ± általános
forgalmi adó. A Szoüverfejlesztés és konzultáció vonatkozásában leadott egyedi megrendelés díja
15.625 Ft/fej lesztői mérnökóra ± AFA, azaz tFzenötezer-hatszázhuszonöt forint/fej lesztői
mérnökóra + Általános forgalmi adó díj alapulvételével, a korábban meghatározottak szerint kerül
megállapításra és felhasználásra.
8.5.

Jelen szerződés összesen értéke 165.937.500 Ft ± ÁFA, azaz százhatvanötmillió
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kilencszázharminchétezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó.
8.6.
Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
8.7.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ajelen szerződésben meghatározott díjak a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bánnilyen jogátadás ellenértékét
magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult,
továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
8.8.
A Jelen Szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
9.

Fizetési feltételek

9.1.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
-

9.2.
Vállalkozó a vállalkozási díjra Kbt. 135. ~ (1), és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek
megfelelően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenében jogosult. amit a Vállalkozó a mindkét fél által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat (továbbiakban: T~, 4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Ma
tv. szabályai szerint állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.
9.3.
A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő 9.4. pont elektronikus
számla befogadó e-mail címére küldi.
9.4.
Megrendelő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását is a
Megrendelő e invoice6iinis:.hu e-mail címén.
9.5.
Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok)
megjelölésével, a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül küldi meg a Vállalkozó
részére. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
A Vállalkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek
megfelelően kiállított számlájának befogadását a Megrendelő nem tagadhatja meg.

Számlával kapcsolatos követelmények
9.6.
-

-

-

-

-

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét, címét és általa megadott belső azonosításra
szolgáló szerződésszámot,
a számlá(k)nak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVH.
törvény (Matv.) 58. *~ 169. * és 175. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított tennékek/szolgáltatások megnevezését,
TESZOR számot,
a szánMán fel kell tüntetni a Vállalkozó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az
adószámát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
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Ki/Zzetés mód/a
9.7.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

9.8.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban, a korábban
ismertetett eseten kívül, az előlegfizetést kizárja.

9.9.
Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól,
amennyiben Vállalkozó a számlát nem a szerződésben a számla megküldésére meghatározott 9.4 pont
címre (postafiók vagy e-mail) nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból
nem fogadható be.

—

Ezvéb rendelkezések

9.10.

A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó(k) a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
munkanapon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasurv~nisz.hu e
mail címre.
9.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el 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.
9.12. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1.
Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatokat olyan okból,
amelyért felelős, a megadott határidőre a Szerződésben meghatározottak szerint nem teljesíti, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi 1%
mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%. A kötbér alapja a „Szoftverkövetési
szolgáltatás” esetén annak nettó értéke, „Szof’tverfejlesztés és konzultáció” esetén az adott feladat nettó
értéke. Az „Üzemeltetés támogatás (Support)” esetén Megrendelő kizárólag az SLA megsértése miatt
érvényesít kötbért.
10.2.
Az „Üzemeltetés támogatás (Support)” esetén Vállalkozó, a Műszaki leírásban meghatározott
SLA szintek megsértése esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, az alábbiak szerint:

~üt’

A
Hiba
típusa
Kritikus
hiba(S1)
Súlyos hiba
(S2)
Egyéb hiba
(S3)

naptári

A
naptári
hónap
első
SLA sértése

hónap 2. SLA
sertesetol
számítva

1%

2%

0,75%

1,5%

0,5%

1%

Azokat az SLA sértéseket, amelyek esetében a funkciójavítási illetve szállítási határidőt 24 órával
meghaladja Vállalkozó, azok külön SLA sértésnek minősülnek és minden további megkezdett 24
óránként ismételt SLA sértésnek minősül. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett
hónapra vonatkozó nettó üzemeltetés-támogatási díj.
10.3.
Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani, illetve attól elállni és jelen szerződés értékéből a meghiúsulásig meg nem fizetett
rész 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért követelni.
10.4.

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

10.5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
11.

Jótállás, szavatosság

11.1. Vállalkozó 12 hónap jótállást és gyártói támogatást vállal az általa végzett tevékenységek,
szolgáltatások és elvégzett munkák, kapcsolódó termékek vonatkozásában. A jótállás és gyártói
támogatási idő kezdete a feladat sikeres elvégzésének időpontja.
11.2. A jótállási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
Vállalkozó viseli.
11.3. Megrendelő kötelezettsége, hogy ajótállás időtartama alatt tudomásárajutott hibát, és az ezzel
kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön. Vállalkozó köteles a
hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.
11.4.
Egyebekben a Vállalkozó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
11.5. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi törvény (továbbiakban: Szjt.) hatálya alá
tartozó, jelen szerződés keretében létrejött termékek esetében, a szavatossági igények vonatkozásában,
11
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az egyéb szavatossági igények mellett, Megrendelő jogosult a Ptk. 6:159. * (2) b) pontjában szereplő
szavatossági igény érvényesítésére, miszerint a hibát a Vállalkozó kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elálihat, ha a Vállalkozó kötelezett a
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. 6:159. ~ (4) bekezdés szerinti
feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha ajogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke
megszűnt.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.2. Jelen szerződés rendes felmondással, kizárólag Megrendelő részéről, kizárólag abban az esetben
szüntethető meg, amennyiben a Megrendelő, mint kijelölt központi szolgáltatóhoz delegált feladat
megszűnik, illetve a Megrendelő nem köteles, jogosult a Jelen szerződés tárgyát képező feladat
elvégzésére, elvégeztetésére.
12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el;
a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
a másik Fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizáija.
-

12.4. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
Vállalkozó valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott
határidőre nem teljesíti.
-

-

12.5. Megrendelő a Kbt. 143. *-ának (I) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
12.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követőenjut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért lő kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
12.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal a Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

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 jogszerűtlenül nem tesz eleget.
12.9. A felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja vagy a felmondásban megjelölt nap.
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12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és szavatosság hatályát nem érinti.
13.

Felhasználói jogok, szavatosság

13.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Jelen Szerződés keretében általa létrehozott
szerzői védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői
vagyoni/felhasználási Joga, amely Megrendelő Jelen szerződésből fakadó felhasználását korlátozná
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.
13.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi ajelen Szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű vagyoni jogát, korlátozásmentes felhasználási és továbbhasznosítási jogát.
Kijelenti, 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 bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a
szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel 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 szerinti felhasználási módokat is). A Jelen
pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a
Vállalkozó által meghatározott árak magukban foglalják.
13.3. Megrendelő, a Vállalkozó által ajelen Szerződés keretében, egyedileg fejlesztett szoftver részekre
és a dokumentációra teljeskörű vagyoni jogot szerez, így többek között jogosult a szoftver megfelelő
hardver- és szoftverkörnyezetben történő telepítésére, futtatására, tárolására és archiválására területileg,
időben és felhasználó számban
a jelen szerződés keretében átadott licenc(ek) felhasználói száma
terjedelméig
korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot kap és gyakorol, továbbá Megrendelő
alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, illetve az állami
szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult ajelen Szerződés
keretében egyedileg fejlesztett szoftver átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra,
hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön.
-

13.4. Megrendelő, a Vállalkozó által jelen szerződés keretében elkészített dokumentumokra teljeskörű
vagyoni jogot szerez, területi leg, időben és felhasználó számban, korlátlan, kizárólagos felhasználási Jogot
kap és gyakorol, továbbá alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt
vállalkozásai, illetve az állami szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye
nélkül jogosult a dokumentumok átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy
ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön.
13.5. A Szerződés keretében elkészített, illetve átadott Dokumentumokhoz kapcsolódó adatbázisban
szereplő adatvagyon is a Megrendelő tulajdona. Az adatbázishoz való hozzáférést, további feldolgozást,
elemzést, értékelést a Vállalkozó a Szerződés keretében maradéktalanul biztosítani köteles. Vállalkozó az
általa végzett fejlesztések tekintetében, valamennyi az általa kifejlesztett szofivertermékekre és
dokumentációra, ajelen szerződés szerinti tartalommal felhasználási jogot ad a Megrendelő részére, ahol
a fenti jogot a bevezetendő rendszer gyártója által biztosított licenc nem korlátozza.
13.6.
Vállalkozó a dobozos, illetve kereskedelmi termékek kivételével köteles a szoftver, jelen
szerződés alapján kifejlesztett, mindenkori aktuális verziójának Vállalkozó által a megrendelő részére
készített forráskódját, továbbá ennek módosításához és auditálásához szükséges minden információt,
dokumentációt átadni, amely esetben a forráskód a megrendelő tulajdonába kerül. A Megrendelő ajelen
—

—
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pont szerinti szoftver módosításaihoz a dokumentációt és a forráskódot jogosult korlátozás nélkül
felhasználni, így a továbbfejlesztése tárgyában indított (köz)beszerzési eljárás során ezekbe a lehetséges
vállalkozóknak a szükséges mértékben betekintést engedhet, illetőleg a Megrendelőnek, Illetve a nyertes
ajánlattevőnek átadhatja a továbbhasznosítás lehetőségével.
13.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során végzett fejlesztésekhez készült forráskódot
rendszerezetten elhelyezett, részletes kommentekkel (objektumok és tagjaik közötti kapcsolat, hierarchia,
be- és kimenetek stb.) köteles ellátni. A kód kommentezés során a beszédes technikai elnevezések
használata és a tisztán tagolt, rendezett kód, valamint a bővíthetőség és a kompatibilitási szempontok szem
előtt tartása is Vállalkozó feladatát képezi.
-

13.8. Amennyiben Vállalkozó a szoftver elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, köteles a
közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötni, hogy a felhasználási
jogot Megrendelő, a Megrendelő és Vállalkozó közötti szerződésekben írt feltételekkel megszerezhesse.
14.

Titoktartás, Adatkezelés, Korrupcióeflenes klauzula

14.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
14.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatj a.
14.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
14.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
14.5. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé,
valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
14.6. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
14.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.
14.8. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.
14.9. Megrendelő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
adatbiztonságra vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való
visszaélésre és az üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi
rendelet („GDPR”) értelmében Vállalkozónak kizárólag
a jelen Szerződés teljesítésével
összefüggésben anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot
(ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma
és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével
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összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elinulasztásából, késedelmes
teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár
Megrendelőt terheli.
14.10. Korrupcióellenes klauzula
.
Felek tudatában vannak a korrupcióellenes jogszabályokkal való megfelelőségi
kötelezettségnek, és felek fontosnak tartják annak figyelembevételét a szerződés megkötése
során.
.
Felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a szerződésben foglalt üzleti
döntés, valamint a szerződés tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása objektív szempontok
alapján történt. Mindkét fél fontosnak tartja, hogy szerződéskötés tisztán üzleti alapon szülessen
meg.
.
Szerződő felek elfogadják, hogy jelen szerződés vonatkozásában a korrupcióellenes
jogszabályoknak való meg nem felelés a szerződés azonnali hatályú felmondását, valamint a
megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga után.
15.

Vis major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést 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) természeti katasztrófák (villámcsapás, fóldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a 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, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és 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 maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 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.

Felek közötti kapcsolattartás

16.1.

A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
a)

Megrendelő részéről:
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Név: Elek József
Beosztás: E-ügyintézési szerver platform üzemeltetési osztályvezető
Telefonszám: ±3617957155
Mobiltelefon szám: ±36304759069
E-mail cím: Elek.Jozsef@nisz.hu
b) Vállalkozó részéről:
Név: Szabó Áron
Beosztás: vezető IT biztonsági tanácsadó
Telefonszám: ±36 1 371 2555
Mobiltelefon szám: ±36 70 505 4060
E-mail cím: aron.szabo®egroup.hu
16.2.

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazagató-helyettes
és
Név: Nagy Róbert Tibor
Beosztás: üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

16.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
16.1-16.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartójaiteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
16.1-16.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló 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.
16.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy 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.
-

16.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett
az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező
bizonyításáig
a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek
tekinteni.
16.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
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hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkahnazottaik adatait a GDPR 6.
cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése
alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (0 pontja
szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz
szükséges mértékben és ideig.
16.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak anól, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés megszűnésének időpontjáig— amennyiben a szerződés időtartama alatta
kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb
írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, bogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.
-

16.9. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXH.
törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.
17.

A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

17.1. Jelen szerződés fószövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a Szerződés fó
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
17.2. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
17.3. 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 kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választj Mc.
17.5. Ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog különös tekintettel a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kö~-bes~-er_-ésekrő1 szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az irányadók.
—

—

17.6. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy
a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
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17.7. Jelen Szerződés 17 számozott pontból és 8 számozott mellékletből áh, 3 eredeti példányban
készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést igazoló bizonylat
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) és szakemberek jegyzéke
Atláthatósági nyilatkozat
Licencinformációs adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példánybanjóváhagyólag íiják alá.
Dátum;k~ PAI~(2o21 ~
..

Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő
NISZ Ntmzeti Infvkommunjkáslős Szolgáltató
Z6,tk&űcn MOkÖdöR&zv&iy~naság
1081 Bi4qctt,Cackonai utca).

Kuthy Antal
vezérigazgató
E-GROUP ICT SOFFWARE Zrt.
Vállalkozó

s t~Gro’~P ‚CT

Zrt.

1O21~.d~59Q9~2~41

...

NISZ

.

számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

MŰSZAKI MELLÉKLET

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szoftverre vonatkozó
szoftverkövetési, üzemeltetéstámogatási, fejlesztési és
konzultációs szolgáltatások

Előzmények
Ajánlatkérő a „Teljeskörű Ügyfélazonosítás” című EKOP-2.3.8-2012-2012-0001 azonosító
számú kiemelt projekt keretében, létrehozott „Központi Azonosítási Ügynök (továbbiakban
KAU) és emelt szintű azonosítási szolgáltatások nyújtásához szükséges alkalmazások:
(KAU és kapcsolódó alkalmazások)” szofiverkövetési, üzemeltetéstámogatási, fejlesztési és
konzultációs szolgáltatások kíván beszerezni az alábbiakban meghatározott műszaki tartalom
szerint, az E-GROUP iD server 2.0 licenc szoitverkövetésének folyamatos biztosításához
(ideértve a licenchez tartozó fejlesztett (SSO Legacy, Admin, SP, ReferenceClient,
DSPROXY) és licencelt (SSO PROXY, AuthnS) komponenseket).
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1.

SZOFTVERKÖVETÉSI SZOLGÁLTATÁS

1.1

Ajánlatkérő a Jelen PONTBAN felsorolt szoftverELEMEKRE kéri a szoftverkövetési
szolgáltatásokat, melynek ki kell terJednie mind a flee,, celt, mind a feJlesztéssel
létrehozott szoftverkomponensekre is.

SZOFTVE1{KÖVETÉSI
SZOLGÁLTATÁS
Jogszabálykövetés.

LEÍRÁS
________________________________
Aj ánlattevő biztosítja a program hatályos
jogszabályoknak való folyamatos megfelelését.
A jogszabálykövetés nem terjed ki olyan
fejlesztésekre melyek a szoftver paraméterezésén és
jelenlegi logikai struktúráján túlmutató
változtatásokat indokolnak.
Ajogszabálykövetés célja olyan ajogszabályi
változásból adódó kisebb átvezetések támogatása,
melyek a jogszabályi paragrafushoz kötötten, a
feladatok volumenében tekintve 8 mémökóránál
nagyobb feladatot nem indukálnak.

Technológiai fejlesztések.

Olyan technológiai fejlesztések, melyek a
folyamatosan változó technológiai környezet
követelményeinek való megfeleléshez
nélkülözhetetlenek (Id. operációs rendszerek, ill.
egyéb platformok esetleges változása).
A termékben megtalált nem kritikus hibákat
Ajánlattevő az adott időszakonként kibocsátott
release-zel kijavítja (ütemezett release).
A Szerződés keretében az Ajánlattevő a szoftver
kiadott verzióinak legutolsó hivatalos javító
csomagjait a szoftverkövetés ideje alatt az
Ajánlatkérő számára elérhetővé teszi.
Az elérhető újdonságok, frissítések letölthetősége.
Ajánlattevő az előző pontokban szereplő okok miatt
elkészített program upgrade-et leszállítj a, vagy
letölthetővé teszi, valamint átadja Ajánlatkérönek az
Új verzió teljes dokumentációját.
A mindenkori üzemeltetési kézikönyv &issítése.

Utemezett release.

Javító csomag.

Frissítések letöltése.
Program upgrade az új verzió teljes
dokumentációjával.
..

Uzemeltetési kézikönyv updatelése.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, bogy Ajánlatkérő 2020. április 17. napjáig (érvényességi
idő lejártának napja) rendelkezett a jelen közbeszerzési eljárásban érintett szoftverek gyártói
támogatásával. Az ajánlatot így oly módon kell megtenni, bogy minden olyan szolgáltatást (p1.
szoftverkövetést, verziófrissítéseket) biztosítani kell a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig
Ajánlatkérő részére, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a fentiek szerint a szoflverkövetési szolgáltatás
jogszerűen, szerződésszerűen és műszakilag teljeskörűen,jogfolytonosan megtörténhessen.
Központi Azonosítási Ugynök szoftverelemei, melyekre Ajánlattevőnek biztosítania keJI
a szoftverkövetést.
F-GROUP iD server 2.0 licenc szoftverkövetésének folyamatos biztosítása (ideértve a licenchez
tartozó fejlesztett (SSO Legacy, Admin, SP, ReferenceClient, DSPROXY) és licencelt (850
PROXY, AuthnS) komponenseket.
-
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-

A szerződés időtartama alan folyamatos (általános) upgrade biztosítása (Ajátilattevő által
fejlesztett release-ek NISZ felé való megküldése)

2. ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS (SUPPORT)
Ajánlattevő a jelen pontban meghatározottak szerint nyújtja a szoftvertámogatási szolgáltatást
Ajánlatkérő részére:
-

Uzemeltetés támogatás szolgáltatás

-

SLA elvárások

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy a Szoftver kritikus in&astruktúra komponensként,
annak szerves részeként üzemel, a szoftvertámogatási szolgáltatást ennek megfelelő Supportigénnyel, ehhez igazodó üzembiztonság elvárásoknak megfelelően kell nyújtani.
A support célja, hogy támogassa Ajánlatkérő üzemeltetését a KAÜ szoftver alkalmazásával
kapcsolatos kérdések megoldásában (üzemeltetési problémák). A support konkrét célja, hogy
a Szoüverrel kapcsolatos problémákra megfelelő rendelkezésre állás mellett legyen műszaki
támogatás. Rendelkezésre állás azt jelenti, hogy a problémák, hibák hibaosztályának
megfelelően Ajánlattevő köteles adott válaszidőkkel megkezdeni a hibaelhárítást, illetve a
hibák Ajánlatkérő által történő elhárításában való segítségnyújtást, közreműködést.
Amennyiben egy kritikus hiba nem az Üzemi IT környezetre, hanem a Szoftver hibás
működésére vezethető vissza, úgy Ajánlattevő a hiba okának kijavításával, vagy a hiba
elkerülésére tett megoldási javaslattal (work-around) is teljesítheti kötelezettségét. A
hibaelkerülési megoldás mellett Ajánlattevő a hiba javítását is köteles elvégezni.
Ajánlatkérő alapvetően távoli munkavégzés keretében kéri a szolgáltatás biztosítását,
ugyanakkor fenntartja a jogot a helyszini munkavégzés igénybevételére is budapesti
telephelyein.
ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS
SZOLGÁLTATÁS

LEÍRÁS

1. 5/8-as HelpDesk

Ajánlattevő köteles elektronikus elérhetőség
mellett (p1. email, vagy saját ticketing
rendszer) HelpDesk-et biztosítani Aj ánlatkérő
részére munkanapokon 5/8 órában.

2. Hibajavítás, hibaelhárítás,
Ajánlatkérő üzemeltetői által történő
hibaelhárításában való segítségnyújtás,
közreműködés a hibák osztályba
sorolása alapján meghatározott
reakci6időkkel

Ajánlattevő megfelelő személyzettel
szoftvertámogatási szolgáltatást nyújt
Ajánlatkérő üzemeltetése részére a bejelentett
incidensek hibaosztályba sorolásának fokától
fUggő SLA mellett. Ajánlatkérő jelenti az
incidens súlyosságának fokát, hibaosztályát
annak bejelentése során. Ajánlattevő
megerősíti az incidens hibaosztályba sorolását
annak bejelentését követően. Az incidens
hibaosztályba sorolása módosulhat a felek
közös megegyezése alapján.
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2.1. Hibaosztályok:
Három különböző hibaosztályba sorolandók az
incidensek:
.
.
.

Kritikus hiba
Súlyos hiba
Egyéb hiba

2.1.1. Kritikus hiba: olyan hiba, mely azt
eredményezi, hogy a Szoftver nem tudja
végrehajtani legalább egy fő műveletét, vagy a
fő művelete működésében súlyosan
korlátozott. Az eltérések a Szoftver bármely fő
műveletének használatát meghiúsítják, vagy
jelentősen korlátozzák, illetve a hiba a
folyamatos működést lehetetlenné teszi, ezáltal
a Szoftver használata nem lehetséges.
Bejelentése esetén Ajánlattevő azonnal
megkezdi a probléma okának feltárását,
szükség esetén Aj ánlatkérővel folytatott
konzultáció alapján, és folyamatosan dolgozik
a megoldáson.
2.1.2. Súlyos hiba: olyan hiba, melynek
következtében a fő műveletek csak
korlátozottan működnek. A műveletek
végrehajthatók a rendszer más útvonalain,
megoldásain keresztül. A főműveletek
végrehajtásához akár állandó emberi felügyelet
és/vagy közreműködés szükséges. Az eltérések
jelentősen kihatnak a fúnkcionalitásra, a
működésre, a karbantarthatóságra és/vagy a
Szoftver továbbfej leszthetőségére úgy, hogy
emiatt a Szoftver folyamatos működése csak
többletráfordításokkal, körülményesen,
eredetileg nem tervezett elkerülő
megoldásokkal lehetséges.
A fentieken túl minden olyan operáció, mely
során a fő műveletek működőképesek, de a
teljes rendszeroperáció stabilan nem
biztosított. A rendszer nem az elvárható és
tervezett módon működik. Az eltérések
kihatnak a funkcionalitásra, a működésre, a
karbantarthatóságra és/vagy a Szoftver
továbbfej leszthetőségére anélkül, hogy emiatt
a rendszer üzemszerű és folyamatos működése
összességében jelentősen sérülne.
2.1.4. Egyéb hiba: Bármely egyéb
hibajelentés (betelefonálás, riasztás), mely nem
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tartozik az előző két hibaosztályba. Az
eltérések nincsenek jelentősebb kihatással a
fünkcionalitásra, a működésre, a
karbantarthatóságra és/vagy a Szoftver
használhatóságára vagy
továbbfejleszthetőségére.
2.2.Válaszidők
2.2.1. Befogadási idő: az az időintervallum,
amely az incidens bejelentése és annak
Ajánlattevő általi regisztrálása között eltelik.
2.2.2. Értékelési idő: az az időintervallum,
amely az incidens Ajánlattevő általi
regisztrálása és annak kiértékelése között
eltelik.
2.2.3. Megoldási idő: az az időintervallum,
amely az incidens Ajánlattevő felé történő
bejelentése és egy állandó- vagy ideiglenes
megoldás implementálása alatt eltelik.
Válaszidőnek tekintjük a Megoldás
megkezdéséig eltelt időt, azaz a Befogadási és
Ertékelési idő összegét.
8 óránál hosszabb időt igénylő feladatok:
Ajánlattevő minden egyes feladat
vonatkozásában hozzávetőleges idő- és
ráfordításigényéről kalkulációt küld
Ajánlatkérönek. Ajánlatkérő 24 órán belül
jóváhagyja vagy elutasítja az ajánlatot. Az
időkalkuláció akkor kezdődik, amikor
Aj ánlatkérő visszaküldi Aj ánlattevőnek az
ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatot
tartalmazó határozatát. Ilyen elfogadó
nyilatkozat nem szükséges kritikus hiba esetén.
8 óránál kevesebb időt igénylő feladatok:
Ebben az esetben Ajánlattevő nem küld
ajánlatot.
SLA ELVÁRÁSOK

LEÍRÁS

Válaszidők
(kritikus és súlyos hiba esetén a megoldás megkezdéséig eltelt idő maximuma, egyéb esetben
a probléma kiértékeléséig eltelt idő, az idők a szolgáltatási időszakra vonatkoznak)
Kritikus

Súlyos
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Egyéb

Befogadási idő

30 perc

30 perc

30 perc

Értékelési idő

4 óra

12 óra

5 munkanap

Megoldási idő

12 órán belül.

48 órán belül az

következő frissítéssel

Ha Végleges megoldás
nem lehetséges akkor
kerülő megoldás az
esetek 90%-ában
kiegészítve azzal,
hogy bejelentése
esetén Ajánlattevő
azonnal megkezdi a
probléma okának
feltárását, szükség
esetén Ajánlatkérővel
folytatott konzultáció
alapján és
folyamatosan dolgozik
a megoldáson.

esetek 90%-ban

szállíttandó

3. SZOFIVERFEJLESZTÉS ÉS KONZULTÁCIÓ
Ajánlattevő a szoftverfejlesztési és konzultációs támogatási szolgáltatásként mindösszesen,
opcionálisan lehívható 480 fej lesztői mémökóra munkaerő kapacitást biztosít Ajánlatkérő
számára a szoftverrel kapcsolatos egyéb általános mérnöki tevékenységek elvégzésére,
melyek nem tartoznak/sorolhatóak a szoflverkövetési és üzemeltetés támogatási feladatok
közé.
Ezek többek között lehetnek szofiverfejlesztések:
-

a szoftver kisebb módosításai

-

a szoftver Új fbnkciój ának kifejlesztése

-

a szoftver testreszabása Ajánlatkérő igényei alapján

-

a szoftver és környezetéhez kapcsolódó integrációs feladatok

Valamint szofiverrel kapcsolatos konzultáció:
-

-

-

Aj ánlatkérőnél telepített környezettel kapcsolatos konzultáció
tervezési feladatok (új funkció, integráció)
egyéb a szofiverhez kötődő általános tanácsadás

Az elvárt szoftverfejlesztési feladatok vonatkozásában, a feladat elvégzését és annak
igazolását és elfogadását Ajánlatkérő a “Fejlesztési lap” aláírásával igazolja. A „Fejlesztési
lap”-nak tartalmaznia kell;
-

fejlesztési/fejlesztendő terület
24

tevékenység leírása (pid.: Új tbnkció(k) kifejleszése, módosítás, tesztelés, éles környezetbe
való integráció)
-

-

fejlesztés eredménye (a fejlesztett terület(ek) rövid leírása a változtatásokical)

fejlesztéshez kapcsolódó területek (a fejlesztési/fej lesztendő terület(ek) által érintett további
terület vagy területek, szoüverkörnyezet)
-

-

fejlesztést követő „indulás” (pontos dátum az éles környezetbe való integrációra)

Fejlesztési feladat megrendelése esetén Ájánlattevő köteles a feladatot maximum 30 munkanapon
belül elvégezni.
Az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt 480 fejlesztői mérnökóra opcionális lehívási
lehetőségét kéri.

A teljesítés időtartama:
Szerződéskötéstől, szoüverkövetési szolgáltatás esetén jogfolytonosan, 2022.04.17-ig tartó
időszakra.

...

NISZ
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AJÁNLATTÉTELI LAP
Alulírott Kuthy Mtal, mint az E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt. (székhely: 1027
Budapest, Kacsa utca 11.) Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, a NJSZ Nemzeti
Irtfokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kiírt „Központi
Azonosítási
Úgynök
(KAU)
szoftverre
vonatkozó
szoftverkövetési,
üzemeltetéstámogatási, fejlesztési és konzultációs szolgáltatások” tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárása során az alábbi ajánlatot teszem:
Feladat megnevezése

Nettó
egységár

Nettó
összesített ár
(Mennyiségi
egység és
egységár

SZOFFVERKÖVE’
SZOLGÁLTATÁS
ÜZEMELTETÉS
TÁMOGATÁS
(SUPPORT)
SZOFIVERTÁMOGAT
ÁS ÉS KONZULTÁCIÓ
(opcionáHs
Nettó képzett összesített
ajánlati ár5

Az ajánlat itt fel nem tűntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege
tartalmazza a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzítettek szerinti teljesítésből
adódó valamennyi költséget.
E.Group icr Software
Budapest, 2021. február hó 2. nap

7O278udap~~~ Kacsa u.
Adószám.

~

E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.
vezérigazgató

‘ Az ajánlatot Oly módon kell megtenni, bogy minden olyan szolgáltatást (p1. szoítvcrkövctést, verziófrissítéseket) biztositani
kell a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig Ajánlatkérő részére, amelyek szükségesek abhor, hogy a fentiek szerint
a szoftverkövetési szolgáltatás jogszerűen, szerződésszerűen ás műszakilag teljeskörüen, jogfolytonosan megtörténhessen.
2

A valós kifizetés a megadott összár alapján, a szerződésben foglak feltételek szerint történik igazodva a szerzödéskötés nap

jához, amely az ajánlattétcl időpontjában nem ismert, figyelemmel továbbá arra, hogy a tőrthónapok esetén a havidij naptári
napokra számolt arányositott része kerül csak kifizetésre.
2

Az ajánlattételi felhívás 11.2.7. pontjában megadott időtartam.

‘A szcrzödésnck megfelelő időszak havi számosságának megfelelően kerül visszaosztásra ás feltüi~tclésre a vonatkozó pontban
‘Felolvasólapon feltüntetendő adat.
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NEMZETI

SZOWÁLTATt

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégfegyzéknek megfelelően):
E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zn.
F-GROUP ICT SOFTWARE Zn.
Cé2iewvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-10-045390 szám
(megfelelő aláhúzandó
Adószám: 13665908-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Kuthy Domokos Zsigmond

Uniós adószám: HU136659808
Beosztás: operációs vezető

Telefonszám: ±36 1 271 2555
email cím: domokos.kuthy@egroup.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1027 Budapest, Kacsa u. 11.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1027 Budapest, Kacsa u. 11.
Cégnév:. B-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1027 Budapest, Kacsa ii. ii.
Számlavezető bank
Neve: CB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10700440-43528200-51100005

Bankszámla devizaneme: }IUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et keu beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 1 69.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]: nem
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
nem
fejezet, 169.~.(p,gj]: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
Fordított adózás [áfa tv. 1 69.*.(n)]: fejezet]: nem
tv. VI. fejezet]: enm
Milyen tevékenység alapján: nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem
Kelt:~

K.IVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
nem

~ LU 3
Kuthy Antal, vezérigazgató
B-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.
~ E~Gro~P Ia software~t.
102l.BUdaPest Kacsa
p
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zrt.
H-lOS! Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
TELJESÍTEST IGAZOLO_BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Száflító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti bifokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

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

Megrendelő képviselője (I)

M

p.4~!*.!~pxiselbie (2)
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A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke’

1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k)/szakember(ek):
Alvállalkozó/szakember neve: Nagy András
Alvállalkozó székhelye/címe~
Alvállalkozó/szakember feladata: szoftverkövetés, fejlesztés
Alvállalkozó/szakember neve: Szabó Áron
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó/szakember feladata: szoftvertámogatás
Alvállalkozó/szakember neve: Fábián Gergely Zsolt
Alvállalkozó székhelye/címe~
Alvállalkozó/szakember feladata: szoftvertámogatás

2.

A
közbeszerzési
eljárásban
nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k)/szakember(ek):
Alvállalkozó/szakember neve: Nagy András
Alvállalkozó székhelye/címe~
Alvállalkozó feladata: szotiverkövetés, fejlesztés
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó/szakember
részt vett: M2.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább I fő felsőoktatási intézményben mérnöki
alapképzést szerzett és az E-GROUP iD server 2.0 licenc alábbi licenckomponenseinek
mindegyikére kiterjedő szoftverkövetéshez, szofWertámogatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó
tevékenységek teljesítésében/elvégzésében legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel:
550 Legacy
Admin
SP
ReferenceClient

DSPROXY
550 PROXY
AuthnS.
Alvállalkozó/szakember neve: Szabó Áron
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladataszoftvertámogatás
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó/szakember
részt vett: M2.
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább I fő felsőoktatási intézményben mérnöki
alapképzést szerzett és az E-GROUP iD server 2.0 licenc alábbi licenckomponenseinek
mindegyikére kiterjedő szoftverkövetéshez, szoftvertámogatáshoz és fejlesztéshez kapcsolódó
tevékenységek teljesítésében/elvégzésében legalább 2 éves gyakorlattal rendelkező szakemberrel:
SSO Legacy
Admin
SP
ReferenceClient

DSPROXY
550 PROXY
AuthnS.
I

Szerződéskötésig kérjük kitölteni.
29

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe
alvállalkozó(ka)tlszakemberek(et). 2

köteles

bevonni

a jelen

pontjában

megnevezett

3.

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

4.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozót
a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladatw
b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
Budapest, 2021.

~ t-croup ICT Software irt.
3027.Budapest. Kacsa LI. 11.
Adöszárn: 1366S908’2-4~

Kuthy Antal, vezérigazgató
E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.

2

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. ~ (9) bekezdése szerinti eset fennáll’
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Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

* (6) bekezdésében foglalt

E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt.
1027 Budapest, Kacsa utca 11.
01-10-045390
13665908-2-41
Kuthy Antal

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt E-GROUP ICT SOFTWARE
Informatikai Zrt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés I. pontja3 szerinti
átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
‚202l.A~JQS
Kuthy Antal, vezérigazgató
E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.

c~1027.BUdaPeSt.
E.GrOuP IC 5oftware Vt.
Kacsa u. 11.
Adószárn: 136659082-41

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külf~ldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terorizmus finanszirozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külíNdi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bírójogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
en) vezető tisztségviselői megismerhetök,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van;
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34-NY6 Licencinformációs adatlap

Licencinformációs adatlap
LICE CÁT
Ó ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszáni (adóügyi):

______________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

____________________________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:

______________________________________

Szo~ver csoport neve:
Szoüver mennyisége:

_________________________________________

Licenc csoport neve:

___________________________________

Licenc mennyiség:

______________________________________

SzoRver/licenc státusz
Aktív:

Ige

Ne

Kiosztott:

Ige

Ne

Termék egységára:

______________________________________

Devizanem (p1. HIJF, EUR, USD):

______________________________

Közbeszerzési díj (%):

_________________________________________

Licenc

kezdődátuma (év.hó.nap):

_________

_____

Installatio

User

Server +
CAL

Processor

5
Core

SzoRverkövetés vagy termékfrissítés:

Igen

Nem

Szo~verkövetés fhssítésre jogosít:

Igen

Nem

Szo~verkövetés időtartama (maintenance valid &om-to):

év.hó.nap

Előfizetés (subscription):

Igen

Előfizetés érvényességi ideje:

év.hó.nap

Metrika:

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
.
nghts):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
.
nghts):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
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______________

Egyéb

-

Nem
_____

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

I
I

Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos ás e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftvertemiéket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoüvertermék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése ás verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoüvertennék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoüvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói
metrika szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói
metrika szerint.
Szoftver/licenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszáninial megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal
megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
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Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
InstaHation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem; A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem; A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem; Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.

