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Szerzodes nyilvantartasi

VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol

a NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag

(KEF azonosi'to: 20030, szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633,

Adoszam: 10585560-2-44, Banksz^laszam: K&H 10403239-00027183-00000001, kepviseli:

Adam Csongor Zsolt, fejlesztesi agazati igazgato esVarga Dezso gazdasagi vezerigazgato-

helyettes), mint megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelo),

masreszrol az alabbi kozos ajanlattevok, mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott:

a Care All Kereskedelmi es Szolgaltato Kft. (KEF azonosfto: KM0106SWF17, szekhely:
1121 Budapest, Torokbalinti ut 15. A. ep. fsz.,ceget nyilvantartd cegbirosag neve: Budapest

Cg.: 01-09-727414 ,ad6szam: 13284567-2-43, Bankszamlaszam: UNICREDIT 10918001-

00000069-93160002, kepviseli: Toth Bela), es az IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos
utca 26. Cg: 01 09 973596), es a rEVOLUTION SOFTWARE Kft. (1133 Budapest, Vaci lit
76. 7. em., Cg: 01 09 167693), es a Techwave Hungary Zrt. (1138 Budapest, Dunavirag utca 2-

6.1, torony. ep. 6. em., Cg: 01 10 047610), es az e-Corvina Informatikai Szolgaltato Korlatolt

Felelossegu Tarsasag (1134 Budapest, Robert Karoly koriit 64-66., Cg: 01 09 718803) , es a
MLR Tech Kft. (1202 Budapest, Torocko utca 32., Cg: 01 09 959606), es az UNIT4 CODA
Hungary Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cg: 01 09 861087), (a tovabbiakban: Felek)
alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel.

A kozos ajanlattevok kepviseloje, kapcsolattartasra kijeldlt cege, a jelen szerzodes alafrasara

meghatalmazott, valamint jelen szerzodes kapcsan a teljesftesre es a szamlazasra jogosult
egyben kotelezett ceg a/z Care A1 Kft.

1.

Elozmenyek:

1. Szerzodo Felek rogzi'tik, bogy a Kozbeszerzesi es Ellatasi Foigazgatosag (KEF),
(tovabbiakban: Beszerzo) altal a TED 2016/S 248-454553 (2016.12.22.) szam alatt a

kdzpontositott kozbeszerzes hatalya ala tartozo kotelezett es onkent csatlakozo

intezmenyek reszere „A 2014-2020 programozasi idoszak Europai Unios forrasbol
finanszirozott szoftverfejlesztesi projektek megvalositasahoz kapcsolodo fejlesztesi

tanaesadas - 1. resz: Microsoft .Net keretrendszer es Microsoft Business Intelligence
alapii fejlesztesi tanaesadas" targyban lefolytatott kdzpontositott kozbeszerzesi

keretmegallapodasos eljaras l.resze eredmenyekeppen a Beszerzo es a Szolgaltato kdzdtt
keretmegallapodas jdtt letre (tovabbiakban: KM)
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KM azonositosz^a: KM0101-06SWF17

KM alairasanak datuma: 2017. oktober 11.

KM aktiv idobeli hatalya: 2021. oktober 9.

KM keretosszege: 11 GO 000 000 + AFA

11.

A Felek megallapodasa

1. A szerzddes targya:

1.1. Megrendelo a Kbt. 105. § (2) bekezdese b) pontja szerint verseny ujranyitassal,
kdzbeszerzesi eljarast folytatott le „Az EMMI EUVEGHAT (exESZA) altal hasznalt
AnDoc mindsitett iratkezelo iktatorendszerhez kapcsolodo jogszabaly- es
verziokovetes, valamint support feladatok ellatasa az UNFEO/20791-6/2019-ITM
projekt kereteben targyban, mely eljarasnak a nyertese a Vallalkozo.

1.2. Megrendelo a jelen szerzddes 1. szamii mellekletet kepezd a Kdzbeszerzesi Miiszaki
lei'rasban reszletezett kdvetelmenyeknek megfeleld feladatok teljesi'teset rendeli meg
Vallalkozotol, mely feladatok elvegzeset Vallalkozo a jelen szerzddesben meghatarozott
feltetelek szerint vallalja.

2. A Vallalkozo jogai es kotelezettsegei:

2.1. Vallalkozo kijelenti, bogy — Szerzddes teljes iddtartama alatt — a Szerzddesben
meghatarozott feladatok teljesitesehez szukseges engedelyekkel, szakertelemmel,
jogosultsagokkal es kelld szabad kapacitassal rendelkezik, I'gy a jelen Szerzddesben
meghatarozott feladatok teljesitesere kepes.

2.2. Vallalkozo felelds az altala nyujtott tevekenyseg mindsegi megfeleldsegeert,
szakszenisegeert, szerzddesszerusegeert es teljes kdrusegeert. A Vallalkozo kdteles a
tevekenyseget szakcegtdl elvarhato legnagyobb gondossaggal vegezni.

2.3. Vallalkozo kdtelezettseget vallal arra, hogy mind alkalmazottai, alvallalkozdi, szakertdi,
avagy egyeb teljesi'tesi segedei, avagy kdzremukdddi a szerzddes teljesitese soran a
Megrendeldnel hatalyban levd, tudomasukra hozott szabalyzatot es rendelkezest magukra
nezve kdtelezdnek ismemek el, es az abban foglaltakat megtartjak.

2.4. Vallalkozo feladatat Megrendeld utasitasai szerint es erdekenek megfelelden, a
Megrendeldvel tdrtend folyamatos egyeztetes mellett kdteles elldtni, e kdrben kdteles
Megrendeldt haladektalamil, de legkesdbb 3 mimkanapon belul, I'rasban figyelmeztetni
abban az esetben, ha a Megrendeld celszerutlen vagy szakszerutlen utasitast ad. Az
frasbeli figyelmeztetes elmulasztasabdl eredd karert Vallalkozo felelds.

2.5. Amennyiben Megrendeld elmulasztja valamely kdtelezettsege teljesiteset, Vallalkozo
tajekoztatja Megrendeldt a mulasztasnak a munkara gyakorolt eldrelathato hatasairdl.
Megrendeld kesedehne a Vallalkozo egyideju kesedelmet kizaija.



2.6. A Vallalkozo vallalja, hogy tevekenysegerol es az ugyek allasarol a Megrendelot
rendszeresen, szoban es irasban egyar^t, a Megrendelovel egyeztetett formaban
tajekoztatja.

2.7. Ha a Szerzodes teljesitese sor^ barmikor olyan korulmeny all elo, amely akadalyozza,
vagy gatolja a Vallalkozot a hataridore torteno teljesitesben, a Vallalkozonak

haladektalanul Irasban ertesltenie kell a Megrendelot a kesedelem varhato idotartam^ol
es okarol, az ertesltes elmulasztasabol eredo karert felelosseggel tartozik.

2.8. Vallalkozo a polgari jog szabalyai szerint felel minden olyan kesedelemert, hibaert,
hi^yossagert, ill. karert, amely abbol ered, hogy feladatait nem a megfelelo hataridoben,
nem az adott helyzetben elvarhatb modon, hibasan, hi^yosan vagy szakmailag nem
megalapozottan, illetve a Megrendelo utasltasai ellenere vagy nem a feladat kituzesere
iranyado dokumentumokban foglaltak szerint teljesfti.

2.9. A Vallalkozo felel minden olyan karert, amely a jelen Szerzodesben, vagy jogszabalyban
meghatarozott kotelezettsegenek megszegesebol ered.

2.10.A Megrendelo teljes k^eritesre jogosult az olyan tenylegesen felmerult, igazolt,

kozvetlen karai tekinteteben, amelyeket a Vallalkozo sz^dekosan okozott.

2.11.Vallalkozo tevekenysegeert dnallo felelosseggel tartozik, a szerzodes teljesitese soran
harmadik szemelyeknek okozott barmely esetleges karert a Ptk. vonatkozo szabalyai
szerint tartozik felelosseggel.

2.12.A Vallalkozo az alvallalkozokkal maga kot szerzodest, azok munkajat ellenorzi,
feliigyelet alatt tartja, es sziikseg szerint osszehangolja, utemezi. Vallalkozo a jogszeriien
igenybe vett alvallalkozoert (kdzremukodoert) ugy felel, mintha a teljesites soran maga
jart volna el, alvallalkozo jogosulatlan igenybevetele eseten pedig felelos minden olyan
karert is, amely anelkul nem kovetkezett volna be.

2.13. Vallalkozo teljesiteseben - a 2.14. pont szerinti kivetellel - koteles kozremukodni az olyan
alvallalkozo es szakember, amely a kozbeszerzesi eljarasban reszt vett Vallalkozo

alkalmassaganak igazolasaban.

2.14. A teljesftesbe bevont alvallalkozok, egyeb kozremukodok listajat a Keretmegallapodas 4.
sz. melleklete tartalmazza.

2.15. Amennyiben a 2.14. pontban hivatkozott alvallalkozo vagy k6zremuk6d6(a tovabbiakban
e  bekezdesben; alvallalkozo) helyett Vallalkozo a Keretmegallapodas 4. sz.
mellekleteben meghatarozottakon kivul mas alvallalkozot kiv^ a teljesftesbe bevonni
ugy a KM VIII. 1. pontja az ir^yado.

2.16.VallaIkoz6nak a Keretmegallapodas 4. sz. mellekleteben meghatarozottakon kfviil mas

alvallalkozo teljesftesbe valo bevonasa elott igazolnia kell Megrendelo fele, hogy a
bevonni tervezett lij alvallalkozoval egyutt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelmenyeknek, melyeknek a kozbeszerzesi eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt
felelt meg.

2.17.Vallalkoz6 koteles Megrendelonek a teljesites soran minden olyan - akar a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igenybe venni kfvant - alvallalkozo bevonasat bejelenteni.



amelyet az ajanlataban nem nevezett meg es a bejelentessel egyutt nyilatkoznia kell arrol
is, hogy az altala igenybe venni kivant alvallalkozo nem all az I.l. pontban hivatkozott
kozbeszerzesi eljarasban meghatarozott kizaro okok hatalya alatt.

2.18.Vallalkoz6 a Szerzodes megkotesekor atadja Megrendelo reszere a Szerzodes teljesltese
soran beleptetendok adatait (nev, anyja neve, szuletesi hely, ido, szemelyi igazolvany
szama). Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, hogy a teljesi'tes soran alkalmazottait vagy
megbi'zottjait csak a Ptk., illetve a hatalyos munkajogi szabalyoknak megfeleloen

alkalmazza. Vallalkozo koteles foglalkoztatottainak buntetlen eloeletet szavatolni, es ezt

a Megrendelo kulon keresere hatosagi erkolcsi bizonyi'tvannyal igazolni.

2.19.E16zetesen irasban rogzi'teni kell a Vallalkozo es alkalmazottja altal a Megrendelo

objektumaiba behozhato eszkozoket es azok hasznalatat.

2.20.Vallalkoz6 koteles a jelen szerzodesben meghatarozott feladatait magyar nyelven

teljesiteni.

3. A Megrendelo jogai es kotelezettseget:

3.1. Megrendelo Vallalkozo szerzodesszeru teljesltese eseten a jelen Szerzodesben

meghatarozott dfj Vallalkozo reszere torteno megfizetesere koteles.

3.2. A Megrendelo vallalja, hogy a jelen Szerzodesben meghatarozott feladatok teljesltese

erdekeben a sziikseges rendelkezesere allo informaciokat a Vallalkozo rendelkezesere

bocsatja haladektalanul, de legkesobb a szerzodes hatalyba lepeset koveto 3 munkanapon
beliil.

3.3. Megrendelo vallaja, hogy tavoli elerest biztoslt Vallalkozo reszere a jelen szerzodes

szerinti feladatok elvegzesenek teljesltesehez a komyezetet biztoslto Vallalkozo

mindenkori tavoli eleresi szabalyainak megfeleloen.

3.4. A Megrendelo, illetve az altala kijelolt szervezet vagy szemely, a Vallalkozo

tevekenyseget es munkavegzeset mindenfele korlatozas nelkul barmikor jogosult
ellenorizni. Nem mentesul Vallalkozo a felelosseg alol, ha Megrendelo az ellenorzest

elmulasztotta vagy nem megfeleloen vegezte el.

3.5. Megrendelo kijelenti, hogy Vallalkozo a teljesi'tesi helyszinekre beleptetendo szemelyek
reszere egyeztetes alapjan biztosi'tja az erintett terUletre torteno belepest, valamint a

munkavegzes folyamatossaganak es az ott tartozkodasnak a lehetoseget, amennyiben

Vallalkozo a 2.18. pont szerint a belepteteshez sziikseges adatokat biztosi'tja.

3.6. Megrendelo barmilyen, a Szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatos informacidt bekerhet a

Vallalkozotol, es jogosult azokat ellenorizni.

3.7. Megrendelo jogosult a Vallalkozot jelen Szerzodes keretein beliil, irasban utasitani.

3.8. Megrendelo biztositja Vallalkozo reszere a helyszmi munkavegzeshez sziikseges

felteteleket es eszkozoket, es a telepitesek vegrehajtasahoz biztositja a sziikseges
infrastrukturakhoz valo hozzafereseket.



3.9. Megrendelo szavatol azert, hogy - a Vallalkozo teljesi'tesehez - altala a Vallalkozonak
atadott informaciok, adatok, tenyek, dokumentumok teljesek es a valosagnak
megfelelnek.

3.10. Megrendelo jelen szerzodes 1. szamu mellekletet kepezo Muszaki lei'ras szerinti
bejelenteseit Vallalkozo alabbi elerhetosegein teheti meg:

E-mail cim: support@andoc.net

Fax szam: +36 1 239 7352

Telefonszam: +36 30 957 7857

Web alapii igenybejelento rendszer: https://andoc.net/andoc

4. A szerzodes teljesitesenek hatarideje:

4.1. A szerzodes teljesitesenek iddtartama: szerzodes hatalyba lepeset kdvetoen
2021.okt6ber 9. napjaig kdteles a Vallalkozo a szerzodesben meghatarozott feladatait
teljesi'teni.

4.2. Jelen szerzodes mindket Pel altali alairas napjan lep hatalyba es mindket Pel szerzodesszeru

teljesitesevel szunik meg.

5. A teljesites helye, modja, ellendrzese es a teljesites igazolas rendje:
5.1. A teljesites helye a Vallalkozo telephelye, tovabba Megrendelo alabbi telephelyei:

• EMMIEUVEGHAT mindenkori telephelye (jelenleg: 1134 Budapest, Vaci lit 45/C.),
•  1135 Budapest, Csata u. 8.
•  1081 Budapest, Csokonai u. 3.
•  1148 Budapest, R6na u. 54-56.

5.2. A teljesites modja es ellendrzese

5.2.1. Vallalkozo teljesitese akkor tekintheto szerzodesszerunek, ha az megfelel a jelen
szerzodes 1. szamu mellekletet kepezo muszaki kdvetelmenyeknek.

5.2.2. Vallalkozo a Teljesitest Igazolo Bizonylat (2. szamu melleklet) kiallitasa erdekeben a

targyhonapot kdveto honap 05. munkanapjaig koteles Megrendelonek atadni a
targyhonapban vegzett valamennyi feladat^ol keszitett tevekenyseg kimutatast. A
tevekenyseg kimutatast V^lalkozonak olyan reszletezettseggel kell elkeszitenie, hogy
abbol Megrendelo sz^m egyertelmuen megallapithato legyen, hogy Vallalkozo a
targyhonapban esedekes feladatait hat^idore teljesitette. A tevekenyseg kimutatasban
szerepeltetni kell valamermyi targyhonapban bejelentett hiba eseten a hiba bejelentesenek
idopontjat, tovabba elhMtasanak szerzodes szerinti hataridejet es iddpontjat (amennyiben
a hiba elharitasa a targyhdnap vegeig nem tortenik meg, ezt kell feltuntetni).

5.2.3. Megrendelo koteles az 5.2.2. pont szerinti dokumentum elfogadasat kdvetoen 15 napon
belul a jelen szerzodes 2. sz^ii mellekletet kepezo Teljesitest Igazolo Bizonylatot — a
tovabbiakban TIB — kibocsatani a Vallalkozo reszere, amellyel Megrendelo igazolja, hogy
a jelen szerzodes targyat kepezo feladatokat Vallalkozo adott t^gyhonapban elvegezte, az
adott teljesites a szerzodesnek megfelelt, vagy a teljesites el nem fogadasarol 15 napon



belul nyilatkozni. Amennyiben Megrendelo kifogast emel (hibas teljesites), a kifogas
okairol I'rasban tajekoztatja Vallalkozot. Vallalkozo koteles a kifogasban foglaltak
javi'tasara a kifogasban meghat^ozott pothataridoben.

5.2.4. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlat csak Megrendelo altal szerzodesszeru
teljesi'test igazolt es alai'rt TIB alapjan, annak kialh'tasat kovetoen 8 napon belul allit ki es
azzal egyutt nyujt be a Megrendelonek a 7. pontban meghatarozottak szerint.

5.2.5. Vallalkozo szabalyszeruen kiallitott szamlajat ezen igazolt teljesftest kovetoen
nyiijthatja be. A szamla kdtelezo mellekletet kell, hogy kepezze a TIB. Szamla kizarolag
ezen eljarasi rend alapjan nyujthato be Megrendelonek.

5.2.6. Vallalkozo kdtelezettsege, hogy a teljesitesre vonatkozd megrendeloi kifogas alapj^ a
kifogasban jelzett hianyossagot kikuszobolje a Megrendelo altal megallapltott
pothataridore.

5.2.7. Megrendelonek az atvetel soran nem kell vizsgalnia azokat a tulajdonsagokat,
amelyeknek a minoseget taniisftjak, illetoleg, amelyekre jotallas vonatkozik (Ptk. 6:127. §
(2) bekezdes).

5.2.8. Megrendelo reszerol a teljesftest igazolni egyuttesen jogosult szemelyek:

Nev: Adam Csongor Zsolt
Beosztas: fejlesztesi agazati igazgato

Nev: Varga Dezso

Beosztas: gazdasagi vezerigazgato-helyettes

6. A fizetendo ellenertek:

6.1. Vallalkozot megilleto vallalkozoi dfj teljes dsszege a 4. szamu mellekletben meghat^ozott
egysegar - a szerzodesszeru feladatok teljesftese eseteben megaj^lott egysegarak es
mennyisegek - alapj^, osszesen : 8.350.000 - Ft + kozbeszerzesi dfj + AFA, azaz -
nyolcmillio-haromszazdtvenezer forint + kozbeszerzesi dfj + altalanos forgalmi ado,
melybol a

Vallalkozo t^rgyhavi szerzodesszeru feladatok elvegzeserdl szolo teljesftest igazolo
bizonylat kiallftasat kovetoen havonta egy darab szamla benyujtasara jogosult netto
1.670.000, -Ft+kozbeszerzesi dfj+AFA, azaz netto egymillio- hatszazhetvenezer forint
+kozbeszerzesi dfj+ altalanos forgalmi ado ertekben.

Tort honap eseten a fiezetendo dfj a targy havi dfj naptari napokra szamolt aranyosftott
resze.

6.2. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy az 6t megilleto vallalkozoi dfj a szerzodesszeru
teljesfteshez szukseges valamennyi kSltseget es ellenerteket, tovabba barmilyen jogatadas
ellenerteket magaban foglalja, de nem tartalmazza - sem termekek sem a szolgaltatasok
eseten — az altalanos forgalmi adot, valamint a kozbeszerzesi dfj at. Vallalkozo mas



jogcimen tovabbi ellenertek felszami'tasara nem jogosult, tovabba koltsegei megteriteset
semmilyen jogci'men nem igenyelheti.

6.3. A kozbeszerzesi dfj alapja verseny ujranyitasaval torteno eljarasban a Megrendelo altali
beszerzesek altalanos forgalmi ado nelkul sz^i'tott erteke, mejrteke 1% + Afa. A

kozbeszerzesi dijat Megrendelo a Vallalkozon keresztiil fizeti meg. Vallalkozo a
kozbeszerzesi dijat koteles szerzodes teljesftese alapjan jaro ellenertek kiszamlazasaval egy
idoben a Megrendelo reszere kiallitott szamlan kulon tetelkent szerepeltetni.

6.4. Altalanos forgalmi ado mertekere a teljesiteskor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek az
iranyadoak.

7. Fizetesi felteteiek:

7.1. Vallalkozo eloleget nem kerhet, a Megrendelo pedig eloleget nem adhat.

7.2. Felek megallapodnak abban, bogy a Vallalkozo a szerzodeses idoszak alatt havonta

jogosult egy darab szamla benyiijtasara az elozo havi tevekenyseg szerzodesszerii
teljesfteset kovetoen, a 7.5. pont eloirasainak megfeleloen kiallitott sz^la alapjan.

7.3. A Vallalkozoi dijra a Vallalkozo szamla elleneben, a jelen szerzodes 5.2.3. pontjaban
rogzitett felteteiek megvalosulasat kSvetoen jogosult. A sz^lan csak a keretmegallapodas
hatalya ala tartozo szolgaltatasok szerepelhetnek.

7.4. A szamlak ellenerteke Megrendelo altal kozvetleniil a Vallalkozonak kerul kifizetesre a

jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen kiallitott szamlak Megrendelo kozponti iktatdjaba
(7.5 pont) erkezesetol sz^itott szamitott 30 napon belUl Vallalkozo banksz^lajara
torteno atutalassal, a Kbt. 135. §.- aban, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdeseben

meghatarozottaknak megfeleloen. A fizetesi hataridobe nem szamit bele az esetleges
sz^lareklamacio ideje.

7.5. A szamla kiallitasaval kapcsolatos kovetelmenyek:

A szamla szabalyszeru kiallMsa utan a Vallalkozo a sz^lat a Megrendelo nevere, a
Megrendelo kozponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) , vagy elektronikus sz^la
eseten az e_invoice@nisz.hu email cimre kuldi.

A Vallalkozo tudomasul veszi, bogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:
•  a szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 167. (3) bekezdeseben foglaltak alapjan, a
szamlan szerepeltetni sziikseges a szolgaltatas megnevezeset, VTSZ/SZJ sz^at

•  a NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt. nevet, cimet, addszamat es az

altala megadott belso azonositasra szolgalo szerzodes szamot,

•  fizetesi bataridokent 30 napot,

•  a szamlan fel kell tiintetni a bankszamlaszamot, valamint az adoszamot;

•  a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" elnevezest;

•  a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adordl szolo 2007. evi CXXVII.

torveny (Afa tv.) 58. § es 169. § szerinti eloirasoknak.



7.6. Amennyiben Megrendelo kifogast emel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a
szamlat a szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beltil visszakuldi
Vallalkozonak. A fizetesi hatarido a szamla ujboli benyiijtasat kovetoen ujrakezdodik.

7.7. A benyiijtando targyhavi szamla mindenkori kotelezo melleklete a mind ket Fel teljesites
igazolasara jogosult szemelyei altal alai'rt targyhavi idoaranyos dfj leszamlazasra
vonatkozo Teljesftest Igazolo Bizonylat (2. szamii melleklet).

7.8. Felek egyuttesen rogzitik, bogy Vallalkozo Megrendelovel szemben fennallo kdveteleset
nem jogosult harmadik szemelyre atmhazni, vagy engedmenyezni, avagy koveteleset ilyen
modon kielegfteni.

7.9. A szerzodeses ar Megrendelo bankszamlaja megterhelesenek napjaval megfizetettnek
tekintendo. Amennyiben a fizetesi hatarido munkaszuneti napra, iinnepre vagy bankszuneti
napra esik, akkor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenli'tesenek hatarideje.
Megrendelo kotelezettseget vallal arra, hogy a szerzodes teljesitesevel kapcsolatosan
felmerulo adokat es illetekeket sajat terhere viselni koteles.

7.10. Vallalkozo a szamlaszamaban bekdvetkezett valtozasrol koteles a Megrendelot
haladektalanul ertesiteni.

7.11. Megrendelo kesedelmes teljesitese eseten Vallalkozo a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese
szerinti kesedehni kamatot szamitja fel Megrendelonek, a teljesitesre vonatkozo felszolito
level Megrendelo reszere torteno kezbesitesenek napjatol. Az adoigazolas kesedelmes
benyujtasabdl eredo fizetes elmaradas a Megrendelo szamara kdvetkezmenyekkel nem jar.

7.12. A Vallalkozo kijelenti, hogy
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodes teljesitesevel osszefuggesben olyan

kdltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
felteteleknek nem megfelelo tarsasag tekinteteben merulnek fel, es amelyek az
Vallalkozo addkoteles jovedelmenek csokkentesere alkalmasak;

b) a szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo
szamara megismerhetove teszi es a Kbt. 143. § (3) bekezdese szerinti tigyletekrol
Megrendelot haladektalanul ertesfti.

7.13. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly — fgy kiildndsen az adozas
rendjerol szolo 2017. evi CL. tdrveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo
penzugyi teljesfteset adoigazolas benyujtasahoz illetve koztartozasmentes adatbazisban
valo szerepleshez koti, ligy Megrendelo ezen jogszabaly ok szerint jar el a kifizetes soran.

8. Szerzodesszeges jogkovetkezmenyei, szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek

8.1. Szerzodd Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a KM X. fejezetenek 2.1. pontjaban rogzitett
feltetelek mellett es az ott rogzitett mertekben koteles a szerzodes szerinti feladatok

vonatkozasaban kesedelmi, meghiiisulasi valamint hibas teljesitesi kotbert fizetni
Megrendelo reszere, az alabbiak szerint: A kesedelmi kotber merteke a kesedelem 1 -10.

napja alatt napi 0,5%, a kesedelem 11. napjatol napi 1% merteku, a kesedelmi kotber
maximalis merteke 20%. A hibas teljesitesi kotber merteke a hibas teljesites 1-10. napja
alatt napi 0,5%, a hibas teljesites 11. napjatol napi 1% merteku, a hibas teljesitesi kotber



maximalis merteke 20%. A kesedelmi es hibas teljesi'tesi kotber alapja a 6.2. pont szerinti
netto szerzodeses ̂ ak a t^gyhavi teljesites es a 4.1. pont szerinti szerzodeses idotartam
ar^yos reszenek erteke. Megrendelo jogosult ddnteni, bogy a hibas teljesi'tesi kotbert
ervenyesfti vagy a szavatossagi igenyet figyelemmel a Ptk. 6:187. § (2) bekezdesere. A
meghiiisulasi kotber merteke 25%. A meghiusulasi kotber alapja a nem teljesftett
szolgaltatas 6.2, pont szerinti szerzodeses ̂ bol aranyosan kalkulalt netto ertek, A 20 napot
meghalado kesedelem eseten Megrendelo jogosult a jelen szerzodest felmondani/elallni,
mely okan Vallalkozo a meghiusulasi kotber fizesere lesz kdtelezett.

8.2. Felek rbgzi'tik, bogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjara, ugyanazon kbtberalap tekinteteben
csak egy kotber alkalmazhato. Megrendelo valasztasa szerint ervenyesithet kotbert vagy
szavatossagi igenyt.

8.3. Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesitot allit ki, melynek osszeget jogosult a
Vallalkozdt megilleto dijba beszami'tani. Megrendelo jogosult az esedekesse valt hibas
kotber osszeget a vallalkozoi dijbol visszatartani a Kbt.135. § (6) bekezdese szerint.

8.4. Vallalkozd tudomasul veszi, bogy a Megrendelo — a Polgm Torvenykonyvrol sz616 2013.
evi V. torveny (Ptk.) 6:187. §-^a figyelemmel - jogosult a kotbert meghalado karanak
ervenyesi'tesere, illetve, bogy a kesedelmi kotber megfizetese nem menetesiti a teljesites
alol.

9. ' Titoktartas es adatvedelem:

9.1. Szerzodo Felek rogzitik, bogy a Vallalkozo vallalja, bogy a jelen Megallapodasuk szerinti
feladat ellatasa sor^ a Megrendelotol kapott vagy a Megrendelo tevekenysegere
vonatkozo, nyilvanosnak nem tekintbeto informaciokat - a szerzodes batalyanak fennallasa
alatt es azt kovetoen a KM rendelkezeseinek megfeleloen - bizalmasan kezeli, azokat
kizdrolag Megrendelo erdekeben, a feladat ellatasaboz basznalja fel.

9.2. Ezeket az informaciokat kfvulallo barmadik szemely reszere csak Megrendelo elozetes,
frasbeli bozzaj^lasa eseten adja at vagy teszi bozzaferbetove, kiveve azon eseteket,
amikor azok kozleset jogszabaly irja elo. E korbe tartozoan informacion ertendo minden

adat, jelentes, tervezet, szakmai eredmeny vagy barmely olyan ismeret, amely a
Megrendelo megitelese szempontjabol lenyeges lebet, valamint amelyet a Vallalkozo a
szakmai tamogatas kialakftasaboz indokolt mertekben ismerbet meg.

9.3. A fenti informaciok, valamint azok, amelyeket Vallalkozo szemelyesen a Megrendelovel
konzultalva a szakmai tamogatas elokeszftesebez, illetve a dontesebez fog megszerezni,
tovabba mindazok, amely eket a Vallalkozo a megbizas teljesitese soran boz letre, a
Megrendelot illetik, azokat a felek Titkos informacionak tekintik, es ennek megfeleloen
kezelik.

9.4. Nem minosulnek titkos informacioknak, amelyeket nyilvanossagra boztak, amelyeket a
Vallalkozo barmadik szemelytol szerzett meg, ide nem ertve a Megrendelovel
munkaviszonyban, megbizasi, vagy mimkavegzesre iranyulo egyeb jogviszonyban all6
szemelyeket.



9.5. A Vallalkozo teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol
eredo karokert.

9.6. Szerzodo Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles a Megrendelo adatvedelemmel es
adatbiztonsaggal kapcsolatos teendoit es felelosseget megismemi, es errol
foglalkoztatottait tajekoztatni.

10. A felmondas joga, a szerzddes megszunese:
10.1. Megrendelo jogosult Vallalkozo sulyos szerzodesszegese eseten Vallalkozohoz intezett

irasbeli ertesi'tesevel a szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Sulyos
szerzodesszegesnek minostil ktilonosen, ha:

a) Vallalkoz6 a teljesitest jogos ok nelktil megtagadja,
b) a kesedelmi kotber vagy a hibas teljesitesi kotber eleri a maximumot,
c) Vallalkozo valamely - az a)-b) pontban nem nevesi'tett - jelen szerzodesben

meghatarozott kbtelezettseget sajat erdekkoreben felmerult okbol, Megrendelo erre
vonatkozo felszohtasa ellenere, Megrendelo altal megadott hataridore nem teljesiti.

10.2.Barmelyik Fel jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha a
masik Fel ellen jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy, ha a masik Fel
vegelszamolassal torteno megszuneset hatarozta el.

10.3.Vallalkozo Megrendelo sulyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest
Megrendelohoz intezett irasbeli ertesitesevel azonnali hatallyal felmondani. Sulyos
szerzodesszegest kdvet el Megrendelo kiilonbsen, ha a szerzodesben meghatarozott fizetesi
kotelezettsegenek Vallalkozo irasos felszohtasa ellenere, az abban megadott hataridoig
nem tesz eleget.

10.4.A Kbt. 143.§ (3) bekezdese alapjan, Megrendelo jogosult es egyben koteles a szerzodest
felmondani — ha szukseges olyan hataridovel, amely lehetove teszi, hogy a szerzodessel
erintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenul 25 %-ot meghalado tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet
tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltetel.

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenul 25 %-ot meghalado tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben,
amely tekinteteben fennall az 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
felteteleknek.

10.5.A Kbt. 143. § (1) bekezdese alapjan Megrendelo a szerzodest felmondhatja, vagy - a Ptk-
ban foglaltak szerint - a szerzodestol elallhat, ha

a) feltetlenul szukseges a szerzodes olyan lenyeges modositasa, amely eseteben a Kbt.
141. § alapjan lij kbzbeszerzesi eljarast kell lefolytatni;
b) a Vallalkozo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az Vallalkozo
szemelyeben ervenyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy.
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10.6.A Kbt. 143. § (2) bekezdese alapjan Megrendelo koteles a szerzodest felmondani, vagy - a
Ptk-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerzodes megkoteset kovetoen jut tudomasara,
bogy a Vallalkozo tekinteteben a kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn, es ezert ki
kellett volna zami a kozbeszerzesi eljarasbol.

10.T.Az azonnali hatalyu felmondasrol I'rasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes

megszunesenek idopontja a felmondasrol szolo ertesi'tes kezbesitesenek napja.

10.8.A 11.6-11.8. pont szerinti felmondas eseten a Vallalkozo a szerzodes megszunese elott
teljesitett szolgaltatas szerzodesszeru penzbeli ellenertekere jogosult.

10.9. Az azonnali hatalyu felmondas a jotallas hatalyat nem erinti.

11. Kapcsolattartas, ertesftesek

11.1. Kapcsolattartas

A felek a kovetkezo kepviselokon keresztiil tartjak a kapcsolatot:

A Megrendelo reszerol:
Nev: Molnar Laszlo Zoltan

Ci'm: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: +3618962885

E-mail: Molnar.LaszloZoltan@nisz.hu

A V allalkozo reszerol:

Nev: Juhasz Gabor

Cim:. 1121 Budapest, Tordkbalinti ut 15/A.
Tel: +36 20 221 6241

E-mail: juhasz.gabor@andoc.net

11.2.Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik litjan tartjak a szerzodes teljesitese
soran a kapcsolatot. Barmelyik Fel jogosult a 11.1. pontban meghatarozott kapcsolattartoja
es 5.2.7. pontban meghatarozott teljesitesigazoloja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo
felek megallapodnak, hogy a kapcsolattartok/teljesi'tesigazolo szemelyeben bekovetkezo
valtozas nem igenyel szerzodesmodositast, elegendo arrol a masik Felet irasban
tajekoztatni. A kapcsolattarto/teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezett valtozas a
masik Fellel valo szerzodesszeru kozlestol hatalyos.

11.3.Ertesftesek:

Felek megallapodnak arrol, hogy az osszes ertesftest, levelet, nyilatkozatot vagy engedelyt
irasban kell atadni, es azt kezbesftettnek kell tekinteni, ha
•  azt szemelyesen kezbesftik es atveszik, vagy

•  ajanlott tertivevenyes postal kuldemenykent tovabbftjak, ez esetben a kezbesftes
az atvetelt igazolo tertiveveny kelte, vagy

•  fax vagy email litjan tovabbftjak, a kovetkezo munkanapon a fent emlftett
cfmeikre. A felek megallapodnak arrol, hogy a fent emlftett cfmek csak a jelen cikkely
rendelkezeseinek megfeleloen tovabbftott frasbeli ertesftessel modosfthatok.
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11.4. A tertivevenyes aj^lott postal kuldemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan

kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Ha a kezbesites azert volt

eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste jelzessei

erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo bizonyftasaig - a postal kezbesites masodlk

megkiserlesenek napjat koveto otodlk mnnkanapon kell kezbesitettnek tekinteni.

11.5. Szerzodo Felek megallapodnak, bogy a postal utat klzarolag a szerzodesszegessel,

valamlnt jelen szerzodes megsziintetesevel kapcsolatos ertesitesek megkiildesere veszlk

Igenybe. Jelen pontban meghatarozott esetekben azonban a kezbestes klzarolag postal liton

(tertivevenyes ajanlott levelben) vagy irasban Igazolt szemelyes atadassal tortenhet.

12. Vis maior

12.1. Felek egyiittesen rogzitlk, hogy az alabblakban felsorolt esemenyek a Felek akarat^

kivUl allo — egylk felnek sem felrohato — kortilmenyekkent mentesitlk a Feleket jelen

szerzodes alapjan terhelo kdtelmelk teljesitese alol a koriilmeny fennallas^ak

Idotartam^a, felteve, hogy ezen koriilmenyek a jelen szerzodes alairasat kdvetoen jonnek

letre, llletoleg a jelen szerzodes alairasat megelozoen, Felek akaratan kivul allo okbol jottek

letre, es ezen esemenyek — melyek meggatoljak, vagy kesleltetlk a szerzodes teljesiteset

— az emlitett Idopontban meg nem voltak elore lathatoak es nem voltak elhmthatoak, igy

kiilonosen;

a) termeszetl katasztrofak (vlllamcsapas, foldrenges, arviz, hnrrlkan, stb.);

b) tiiz, robbanas, jarvany;

c) radloaktiv sugarzas, sugarszeimyezodes;

d) haboni vagy mas konfllktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgositas,

rekvlralas vagy embargo;

e) felkeles, forradalom, lazadas, katonal vagy egyeb allamcsiny, polgarhaboni es terror-
cselekmenyek;

f) zendiiles, rendzavaras, zavargasok.

12.2. A vis malorra hlvatkozo felet terhell annak blzonyitasa, hogy a vis malor esemenynek a

szerzodesszeru teljesitesre klhato kdvetkezmenyet az adott helyzetben elvarhato gondossag

taniisitasa eseten sem — vagy csak aranytalan aldozat aran — lehetett volna elharitanl.

12.3.Annak erdekeben, hogy barmely vis malor esemeny a fentlekkel osszhangban a

szerzodeses kotelmek teljesiteset akadalyozo tenyezokent hlvatkozasl alap legyen, a jelen

szerzodes szerlntl teljesiteseben akadalyozott felnek irasban tajekoztatnla kell a maslk felet
a fentl kiilonleges kdriilmenyek bekovetkezterol. Ezt a tajekoztatast Indokolatlan

kesedelem nelkiil kell megtennl azt kdvetoen, hogy az llleto szerzodo Fel fellsmerte a

kotelmek- teljesitese alol mentesito Indokkent felhozhato kdriilmenyek felmerultet. A fentl

ertesitesben meg kell jeldlnl a teljesites varhato kesedelml Iddszakat Is, amennylben ez

felmerhetd az adott plllanatban.

12.4. Amennylben a mentesiiles Indoka megsziinlk, ugy errol a tenyrdl a maslk felet Is ertesitenl

kell (irasban Is), tovabba lehetoseg szerlnt arrol Is tajekoztatnl kell, hogy a mentesiiles

Indokat jelento kuldnleges kdrulmenyek mlattl kesedelmes Intezkedeseket mlkor

foganatositjak.
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13. Szellemi alkotasokkal kapcsolatos jogok

15.1.Megrendelo a Vallalkozo altal atadott szellemi alkotasokkal kapcsolatban idokorlatozas
nelkiili korlatlan es kizarolagos felhasznalasi jogot szerez. A jelen szerzodes kereteben, a
Vallalkozo altal keszltett dokumentumokrol Megrendelo masolatot keszlthet,
feldolgozhatja az abban foglalt adatokat, tovabbfejlesztheti, vagy atdolgozhatja, azokat
harmadik szemelyek reszere akar atdolgozas nelkul, akar atdolgozva akar ingyenesen, akar
ellenertek fejeben atadhatja, mellyel kapcsolatosan Vallalkozo igenyervenyesltesre nem
jogosult.

13.2. A Vallalkozo szavatol azert, bogy harmadik szemelynek nem all fenn olyan joga, amely a
Megrendeldjelen szerzodes szerinti jogainak megszerzeset, gyakorlasat korlatozza vagy
kizaqa.

13.3.Felek egyiittesen rdgzftik, bogy amennyiben harmadik szemely a jelen szerzodes 13.2
pontja szerinti korlatozo vagy akadalyozo igennyel valo fellepese eseten a Vallalkozo
kozvetlenul lep fel a Megrendelojogos erdekei vedelmeben, es kifejezett kotelezettseget
vallal arra, bogy harmadik fel reszerol erkezo igeny eseten a Megrendelot menteslti
mindenfele jogkovetkezmeny alol.

14. Egyeb rendelkezesek:

14.1.Vallalkozo koteles Megrendelo rendelkezesere bocsatani es a jelen szerzodes 3. szamu
mellekletekent csatolni, a Nyilatkozat Partner adatairol — a tovabbiakban NY?A- szolo

dokumentumot rogzitve benne a Vallalkozo szamlazasi adatait, valamint az esetleges
kulonos adozasara vonatkozo informaciokat.

14.2.A szerzodo felek megallapodnak abban, bogy a jelen szerzodesben nem szabalyozott
kerdesekben valamint barmely, a teljesitessel kapcsolatos ellentmondas eseten a
bivatkozott KM, illetve annak mellekletei, illetve vonatkozo rendelkezesei, valamint a

batalyos magyar jog az iranyado. Jelen szerzodes a KM-ban megbatarozottakkal ellentetes
rendelkezeseket nem tartalmazbat, es modositasara kizarolag a Kbt. 141. §-aban
megbatarozottak szerint van lebetoseg.

14.3. Szerzodo felek rogzftik, bogy a kdzottiik esetlegesen felmerulo vitas kerdeseket egyeztetes
litjan rendezik.

14.4.A jelen szerzodes Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen
szerzodes alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kdtelezd ervenyunek fogadjak
el.

14.5.Ha barmelyik Fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben
megbatarozott valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasaboz, az nem jelenti
azt, bogy ugyanannak a feltetelnek a jdvobeni teljesiteserol, vagy ugyan azon jog
jovobeni gyakorlasarol is le fog mondani, vagy a koveteleseitol el fog allni. A jelen
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szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsolodo barmilyen jogrol torteno lemondas csak
erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseteri erveny

14.6.Szerz6d6 felek jelen szerzodest elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratiikkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag irtak ala 5 eredeti peldanyban, melybol 4 peldany a
Megrendelot es 1 peldany a Vallalkozot illet meg. A szerzodes ...szamozott oldalbol all.

14.7.Felek rogzi'tik, bogy jogviszonyukra a KM, a Polgari torvenykonyvrol szolo 2013. evi V.
torveny a Kbt-ben szabalyozottak szerint jelen szerzodes scran kdtelezoen

alkalmazandoak.

Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik az alabbi mellekletek:
1. szamu melleklet: Kozbeszerzesi Miiszaki lei'ras

2. szamu melleklet: Teljesltest Igazolo Bizonylat

3. szamu melleklet: Nyilatkozat Partner adatairol

4. szamu mellekelt: Szolgaltatas megnevezese, mennyisege, egysegara, ara (Arajanlat
alapjan)

5. szamu melleklet: Keretmegallapodas teljesiilesi igazolas

Budapest, 2021. Budapest, 2021.

Megrendelo:

NISZ Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Adam Csongor Zsolt

fejlesztesi agazati igazgatol

NISZ Nemzeti^fnkommunikacios

Szoigaitato Zrt.

Varga Dezso

gazdasagi vezerigazgato-helyettes

NISZ Nemwti lnirokijmmunika»;ws
Zirtkftrfien MflkSd6 Rtfavinyvi»n,.»i>&8

1081 Budapest, CitotBTirsi •(«»

AddszAm; lOSaSieii.::-'*'!

S!.

Vallalkoz6(k):

\

Care All Kft.

Toth Bela

ugyvezeto

ajanlattevok kepviseleteben

800,,
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1. szamu melleklet: Kozbeszerzesi Muszaki leMs

MUSZAKI DOKUMENTACIO

Az EMMIEUVEOHAT (exESZA) allal hasznilt
AnDoc minositett iratkezelo iktatorendszerhez

kapcsolodo jogszabaly- es verziokovetes, valamint
support feladatok ellatasa az UNFEO/20791-

6/2019-ITM projekt kereteben
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1. Elozmenyek

Az EMMIEUVEGHAT (Emberi Eroforrasok Miniszteriuma EU Fejlesztesek Vegrehajtasaert
Felelos Helyettes Allamtitkarsag; exESZA) altal hasznalt AnDoc minositett iratkezelo
iktatorendszer (kesobbiekben: rendszer) latja el az intezmeny altal kezelt europai unios
palyazatokhoz kapcsolodo teljes adatkor kezeleset, napi tobb ezer oldal digitalizalasat,
integralt dokumentumkezeleset, valamint testre szabott ugy vitelt biztoslt az elektronikus
iktatasi folyamathoz.

Rendszer statisztik^:

•  Felhasznalok szama: 600 fo

• Ugyek szama: 2 112 720 db

•  Csatolt doknmentumok szama: 1 590 050 db (kb. 50 000 000 oldal)
• Urlapok szama: 11 db

• Munkafolyamati lepesek szama: 644 db

A rendszerben kezelt ugyszamokbol adodoan az adatb^is folyamatos optimalizalasa mellett
biztositott a rendszer futasi sebessege, az EMMI EU Fejlesztesek Vegrehajtasaert Felelos
Helyettes Allamtitkarsaga (a tovabbiakban EMMI) szamara. A rendszerben nagysagrendileg
1,5 TB adatmennyiseg talalhato, amelynek rendelkezesre allasa a napi munkavegzes
elengedhetetlen feltetele, ezek mas rendszerbe torteno atvezetese nem megoldhato.

2. A beszerzes targya

Az EMMI EUVEGHAT (exESZA) altal hasznalt AnDoc minositett iratkezelo
iktatorendszerhez kapcsolodo jogszabaly- es verziokovetes, valamint support feladatok
ellatasa az UNFEO/20791-6/2019-ITM projekt kereteben a szerzodes hatalyba lepeset
kovetoen 2021.10.09-ig.
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A nyertes vallalkozo feladatai

•  Jogszabaly- es verziokdvetes - Vallalkozonak biztositania kell, hogy a rendszer
megfeleljen a Magyarorszagon mindenkor hatalyos, az iratkezelesre vonatkozo
jogszabalyokban foglalt rendelkezeseknek. Ajanlattevo feladata, hogy az AnDoc
minosi'tett iratkezelo iktatorendszer jogszabalykovetest biztositson folyamatosan a
megadott idoszak vegeig.

•  Support feladatok
• HeipDesk szolgaltatas nyujtasa
•  Hibakezeles

• A support tevekenyseg kereteben vegzett feladatokhoz kapcsolodo
kompatibilitas vizsgalat

•  Dokumentaciok karbantartasa

• Alkalmazastamogatasi es iizemeltetesi feladatok taniogatasa

• Vallalkozo kdteles a targyhonapot koveto honap 5. munkanapjaig tevekenyseg-
kimutatast keszi'teui. A tevekenyseg kimutatasnak az alabbiakat sziikseges tartalmaznia:
•  Havi dsszesi'to jelentes;

Az Ajanlattevo feladata havi dsszesi'to jelentes keszitese az Ajanlatkero
altal bejelentett hibakrol, mely tartalmazza minimalisan azok statuszat,
a hibaelhari'tasi idd kdvetelmenyeknek valo megfeleleset (konkret
hibaelharitasi idd adatokkal alatamasztva) es a kezeles modjat.

•  Eseti hibabejelentes:
Ajanlattevo feladata a felmeriilt hibakrol reszletes jelentes keszitese,
mely tartalmazza legalabb a hiba lefrasat, a megoldas modjat, a hiba
elharftasanak idd es erdforras szuksegletet, valamint a hibaelharitasi idd
kdvetelmenyeknek valo megfelelest (konkret megoldasi iddkkel
alatamasztva).

• Modositott rendszerdokumentacio:

Amennyiben valamely hibaelharitas olyan merteku valtozast
eredmenyezett a rendszerben, hogy sziiksegesse valt a rendszer
dokumentacioinak modositasa, ligy az Ajanlattevd feladata a rendszerre
vonatkozo dokumentumainak modositasa, a mddositasok
velemenyeztetese az Ajanlatkerd erre kijeldlt munkatarsaival es a
velemenyek alapjan a modositott dokumentumok atadasa az
Ajanlatkerd reszere.

• Modositott rendszerkomponensek dokumentacio:
Amennyiben a hiba javitasa valamely rendszerkomponens modositasat
igenyli, az Ajanlattevd feladata a modositott rendszerkomponensek
dokumentaciojanak atadasa az Ajanlatkerd reszere, valamint a
mddositasok uzembe allitasanak tamogatasa.

Megrendeld tavoli elerest biztosit nyertes Vallalkozo reszere a szolgaltatas elvegzesenek
teljesitesehez a kdmyezetet biztositd Megrendeld mindenkori tavoli eleresi szabalyainak
megfelelden.
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2.1. Jogszabaly-es verziokovetes

Vallalkozo az aktualis szoftvervaltozatot a Megrendelo reszere a teljes szerzodeses
idoszakban biztosi'tja.
2.1.1. Amennyiben a szoftver valtoztatasa jogszabalyi kotelezettsegnek valo megfeleloseg

okan meriil fel, Vallalkozo gondoskodik arrol, bogy az eloi'rt modositasok a
tesztelve, miikodokepesen telepitesre keriiljenek a Megrendelo kozremukodesevel
az eles rendszerre. Amennyiben a jogszabalyi valtozas hatalybalepeseig a feladat
olyan okbol, amelyert Vallalkozo nem felelos nem teljesftheto, a jogszabalyi
felteteleknek megfelelo megoldas bevezeteseig Vallalkozo a Felek kolcsdnos
megallapodasa szerinti atmeneti megoldast vezet be. A jelen muszaki leiras
kiadasakor hatalyos jogszabalyok:

• a kozfeladatot ellato szervek iigyiratkezelesenek altalanos
kdvetelmenyeirol szolo 335/2005. (XII.29.) Korm.rendelet;

• a kozfeladatot ellato szerveknel alkalmazhato iratkezelesi szoftverekkel

szemben tamasztott kovetelmenyekrol szolo 27/2014. (IV.18.) KIM
rendelet.

• A jogszabalykovetes az AnDoc minositett iratkezelo iktatorendszer
tekinteteben alapjogszabalykent a kozfeladatot ellato szerveknel
alkalmazhato iratkezelesi szoftverekkel szemben tamasztott

kovetelmenyekrol szolo 3/2018 (II. 21.) BM rendeletet (tovabbiakban:
szoftverrendelet) tekintik. A jogszabalykovetes ezen rendelet
valtozasaira, valamint kifejezetten, de nem kizarolagosan az alabbi
jogszabalyok iratkezelest kdzvetlen erinto reszeire:

• A koziratokrol, a kozleveltarakrol es a maganleveltari
anyag vedelmerol szolo 1995. evi LXVI. torveny

• A kozfeladatot ellato szervek iratkezelesenek altalanos

kdvetelmenyeirol szolo 335/2005 (XII. 29.) Korm.
rendelet

• Az elektronikus iigyintezes es a bizalmi szolgaltatasok
altalanos szabalyairol szolo 2015. evi CCXXII. torveny

• Az elektronikus ugyintezes reszletszabalyairol szolo
451/2016 (XII. 19.) Korm. rendelet.

• Az dnkormanyzati hivatalok egyseges irattari tervenek
kiadasarol szolo 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet

Vallalkozonak a feladatokat ligy kell ellatnia, bogy a tovabbi pontokban megbatarozott
realfolyamatok tamogatasa folyamatosan biztositva legyen.

2.1.2. Verziokdvetes kereteben az Ajanlattevd biztositja az Ajanlatkerd reszere az AnDoc
minositett iratkezelo iktatorendszer alapszolgaltatasait, funkcioit megvalosfto
komponensek uj verzioiboz valo bozzaferest.
Ajanlattevd feladata, bogy esszeru iddn beliil a tecbnologiai valtozasbol fakado
valtoztatasokat a rendszeren atvezesse, amely lebetdve teszi, bogy Ajanlatkerd
naprakesz uzemeltetesi kdmyezettel tudja iizemeltetni a rendszert. Ajanlattevd
azon a komponensek azon verzioinak tamogatasat szuntetbeti meg, amelyet az
adott komponens gy^oja (pi. adatbazis-kezeld, alkalmazasszerver operacios
rendszer) mar nem tamogat. A tamogatas megsziinteteset Ajanlattevdnek iddben
jeleznie kell Ajanlatkerd reszere, bogy kelld idd alljon rendelkezesre a tamogatott
verziora tdrtend atteresre.
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Ajanlattevo feladata a hibas frissi'tes, rossz release csomag, vagy dokumentacio
kovetkezteben fellepo, kritikus hibakent kezelendo alkalmazashiba, vagy
adatbazishiba kezelese, javi'tasa.
Az Ajanlattevo reszerol az aktualis verzio atadasa a program megfelelo elore
definialt helyre valo feltdltessel tdrtenik, amelyrol az Ajanlattevo email-ben
ertesiti az Ajanlatkerot 1 munkanapon belul, mellekelve a verziokovetessel,
fejlesztessel osszefuggesben keletkezett valamennyi dokumentaciot, ideertve a
verziokovetessel a fejlesztessel erintett funkcioikat is tartalmazo felhasznaloi- es
uzemeltetoi kezikonyvet is.

A szoftver valtoztatasat, frissiteset kivalto okok lehetnek:

•  Jogszabalykovetes,
• Hibajavftas,
• Verziokovetes, a rendszer alapinffastruktiira valtozasahoz valo illesztese
•  Feltart biztonsagi resek folyamatos kikuszobolese

2.2. Support feladatok

2.2.1. HelpDesk szolgaltatas nyujtasa

A Helpdesk szolgaltatast Megrendelo hivatalos munkanapokon 8:00-t6117:00 oraig tarto
idointervallumban veheti igenybe. Barmely ezen idon kfvtil beerkezo es rogzitett
szolgaltatasra vonatkozo keres teljesiteset az Vallalkozo a kovetkezo munkanapon kezdi meg,
8:00-kor tdrtent bejelentesnek tekintve azt.
A Helpdesk tevekenyseg celjai, illetve kore:
•  pillanatnyi segitsegnyujtas, egy-egy feladatban a tovabblepes segitese;
•  hibabejelentes fogadasa
•  programhasznalati bizonytalansag eseten segitsegnyujtas;
•  hibaleiras egyeztetese (a pontosabb behatarolas erdekeben);
•  tanacsadas a kezelesi hibak elkerUlesi modjaira;
•  hibabejelentesek nyomon kovetese;
•  esemenyek adminisztralasa

2.2.2. Hibakezeles

Megrendelo a hibak bejelentesere a Helpdesk rhttp://andoc.net/andoc/) feluleteket veheti
igeny-be. Hibanak nevezztik a nem megfelelo mukodest. Abban az esetben beszelhetunk nem
megfelelo miikodesrol, ha a Rendszer mukddese elter a Rendszerlefrastol, es ez az elteres
pontosan definialhato kdrulmenyek kozdtt lep fel, vagyis reprodukalhato. A hibakategoriak az
alabbiak lehetnek:

„MAGAS KATEGORIAS HIBA": akkor lep fel, amikor egy vagy tobb szofitverhiba a
Rendszer mukodeskeptelenseget eredmenyezi. A Rendszer valamilyen lenyeges
funkcioja nem vagy hibasan mukodik, akadalyozza a folyamatos munkavegzest, az
esetleges kerulo megoldasok nem elfogadhatoak. Ilyen hiba pi. ismetlodoen „lefagy" a
Rendszer.

„NORMAL KATEGORIAS HIBA": olyan kevesbe surges javftast igenylo hiba, amely
az uzem szokasos napi miikodeset megakadalyozna, de a hibas muvelet kivaltasara,
helyettesitesere a Rendszerben lehetoseg van. Ilyen hiba pi. a kimutatashiba, amit
manualis szamitasokkal lehet helyettesfteni.
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•  „EGYEB KATEGORJAS HIBA": az osszes tobbi hiba.

A meghibasodas idopontjanak a hibabejelentes idopontjat kell tekinteni. A hiba kijavi'tasanak
hatar-ideje:

•  „MAGAS KATEGORJAS HIBA" eseten a bejelentesetol szamitott 1 munkanapon beliil
megkezdodik a hiba kijavitasa a megfelelo szakertelemmel rendelkezo munkatars altal,
amelyet legkesobb a hiba bejelentesetol szamitott 2 munkanapon beliil el kell harftania.

•  „NORMAL KATEGORJAS HIBA" eseten a bejelentesetol szamitott 3 munkanapon
belul a hibat el kell harftani.

•  „EGYEB KATEGORJAS HIBA" eseten a Vallalkozo es a Megrendelokdzdsen
egyeztetnek a hiba elharitasanak idejerol.

MAGAS KATEGORJAS HIBAK vonatkozasaban a vallalt javitasi hatarido csak abban az
esetben garantalt, ha a tavoli hozzaferes biztositott Vallalkozo reszere. Amennyiben ez nem
all fenn, a MAGAS KATEGORIAS HIBAK kijavitasara is a kizarolagosan „NORMAL
KATEGO-RIAS HIBAK javftasara vallalt hatarido ervenyes.

2.2.3. A support tevekenyseg kereteben vegzett feladatokhoz kapcsolodd
kompatibilitas vizsgalat

Az AnDoc minositett iratkezelo iktatorendszer fejlesztese es implementacioja soran kialakftott
informatikai architektiira komponenseinek (kiildnos tekintettel az adatbazis-kezelo, az
alkalmazasszerver es az operacios rendszer) uj verzioival valo kompatibilitasanak biztositasa.
Ajanlatkero csak Ajanlattevovel egyeztetetten terhet at az alkalmazott es az AnDoc minositett
iratkezelo iktatorendszer iizemeltetese szempontjabol relevans, altala iizemeltetett
informatikai architektiira komponens lij verziojara. A Felek az informatikai architektiira
komponensek eseteben kozds megegyezesben donthetnek annak cserejerol.

2.2.4. Dokumentaciok karbantartasa

Az Ajanlattevo feladata a 2.1. pontokban meghatarozott feladatok teljesitese kapcs^
keletkezo es modosulo dokumentacio aktualizalasa.
Az alabbi dokumentaciok karbantartasa Ajanlattevo feladata.

Felhasznaloi kezikonyv
Uzemeltetoi kezikonyv
Telepitesi leiras
Interfesz leiras

Rendszervisszaallitasi terv teszt es eles komyezetre

Amennyiben a programon beliil funkciobovites, funkciomodosulas tdrtenik Ajanlattevo
kdteles ezekrol Teszteseteket rogziteni, a teszt komyezetre torteno kiadas keres melle
csatolni verziolevel for-majaban

2.2.5. Alkaimazastamogatasi es uzemeltetesi feladatok tamogatasa

A Vallalkozo biztositja Megrendelo szamara az AnDoc minositett iratkezelo iktatorendszer
aktualis komyezetben torteno hibamentes es a mindenkori jogszabalyoknak megfelelo
mukddeset. A tamogatas kereteben a Vallalkozo a Megrendelo munkatarsanak keresere az
alabbi feladatok elvegzeseben nyiijt segitseget:
•  alkalmazas log tablak es fajlok figyelese es elemzese az alkalmazAs igenyeinek

megfeleloen
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•  adatbazisok novekedesenek es integritasanak nyomon kdvetese
•  alkalmazas mukodesi sebessegenek nyomon kovetese es javaslattetel optimalizalasra
•  alkalmazas mukodesevel, tamogatasaval kapcsolatos bejelentesek megvalaszolasa,

megoldasa
A fenti feladatok elvegzeset a tevekenyseg kimutatasban rdgzi'teni kell.

A supporttal kapcsolatosan Vallalkozo vallalja, hogy segi'ti a Megrendelo munkatarsat az
alkalmazas-tamogatasi es alkalmazasiizemeltetesi feladatok ellatasaban tavolrol heti 5
alkalommal, alkalmankent 8 munkaoraban, valamint a Megrendelo keresere helyszmi
tamogatast nyujt a Megrendelo altal felmeriilo igeny szerint, maximum havonta egy
alkalommal. Vallalkozonak az alabbi feladatok tekinteteben kell support tamogatast nyujtania
az Megrendelo keresere, az altala meghatarozott idore es/vagy idoszakonkenti elvegzesere:
•  Szervezeti valtozaskezeles

•  Riportok, statisztikak elkeszi'tese
• Rendszer kompatibilitasi tesztek elvegzese
• Adatbazis frissitesi javaslatok
•  Teszt rendszerben es eles rendszerben adatbazis es alkalmazas aktualizalasa es frissitese

• Alkalmazasiizemeltetesi feladatlista karbantartasa

• Operati\' tamogatasi tevekenysegek nyujtasa
•  Folyamatok aktualizalasa (parameterezes), javaslattetelek, dokumentalas a tevekenyseg

kimutatasban

• Alkalmazas rendszergazdai feladatok elvegzese
o Felhasznalo karbantartas (uj/modosftas/torles)
o Munkafolyamati lepes karbantartas (uj/modositas/torles)
o Mozgatasi szabalymodosftas
o  Jogosuitsag beallitas (csoportos/egyeni, beallitas/modosi'tas)
o Riport karbantartas (uj/modositas/torles)
o Adatbetoltes segedadatbazisba (egyszeru/reszletes)
o Uj engedelyezo letrehozas, teljes beallftasokkal
o Urlap indexmezo karbantartas (uj/modositas/torles)
o  Index mezo fix ertek bovites/csokkentes - iirlaponkent egyedi fix ertek
o Excel sablon karbantartas (uj/modositas/torles)
o Uj urlap letrehozasa teljes beallitasokkal
o E-mail szabaly beallitasok (szabalyonkent, munkafolyamati lepesenkent)
o Oszlopbeallitasok (felhasznalonkent)
o Cimkeszitesi szabalymodositas
o  Segedadafoazis letrehozas karbantartas (uj/modositas/torles)
o Uj tulajdonsagcsoport letrehozasa

3. Az Andoc mindsitett Iratkezeld iktatorendszer mukodesenek

munkafazisat

Az Andoc minositett iratkezelo iktatorendszer az alabbi, mindsitett iratkezelesi ugyviteli
folyamatokat tamogatja. Alkalmazasuzemeltetesi es alkalmazastamogatasi feladatokat ugy
kell ellatnia, hogy az alabbi realfolyamatok tamogatasa folyamatosan biztositva legyen.

3.1. Munkafazis
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A dokumentumkezelesi osztalyhoz erkezo postai iratok bontasat kovetoen meg kell vizsgalni
a tartalmat, meg kell allapi'tani a dokumentumok ti'pusat.
Egy boritekban egy darab irat erkezese - egyes esetekben iktatasa is - eseten a teljes
dokumentumra egy vonalkodot kell ragasztani. Erkeztetesi adatok kitoltesekor a
„Dokumentum vonalkod" mezot ki kell tolteni a kezi vonalkod olvasoval (erteke a
dokumentumra ragasztott vonalkod). Amennyiben lapolvasoval kell beolvasni a boritekot
(fizikai adottsagai miatt), uj vonalkodot kell a boritekra ragasztani. Ezt a vonalkodot a
„Melleklet vonalkodja" mezobe kell beolvasni.
Amennyiben egy bon'tekhoz tobb irat tartozik, minden iratra (kiilonbozo) vonalkodot kell
ragasztani, illetve a boritekra es kiserolevelre is egyet. Az iratok erkeztetesekor — egyes
esetekben iktataskor is - a „Dokumentum vonalkodja" mezot kell kitolteni a kezi vonalkod
olvasoval, a „Melleklet vonalk6d"-ja mezot pedig a borftek es/vagy kfserolevel
vonalkodjaval. Kiildn vonalkoddal kell jelolni azokat az iratokat, amelyeket csak
lapszkennelessel lehet digitalizalni, ezen iratok mellekletkent keriilnek be a rendszerbe.
A rendszer ilyen esetben az iratot dokumentumkent, a kfserolevelet es boritekot pedig
mellekletkent csatolja be.
Mentes utan a felugro ablakban tovabb kell szignalni a dokumentumot.
A mentest kovetoen a munkatarsak - a relevans dokumentumok eseteben - ellenorzik az

alairas valodisagat, dokumentum eredetiseget. Az alairas valodisag ellenorzese
szabalyozasnak megfeleloen tortenik es azokra a dokumentumokra vonatkozik, amit
megjelolhet. Az eredetiseget belyegzovel kell jelezni a dokumentumon, ami szkenneles utan
lathato lesz a szkennelt kepen.
A fenti lepeseket kovetoen rendszerezve, tovabb kell adni a fizikai dokumentumot a
szkennelest vegzo kollegaknak. Az iratokat feldolgozhatosaguk szerint kell rendezni:

1. a tomegesen, dokumentum szkennerrel feldolgozhato
2. nem roncsoihato, vagy fizikai adottsagaibol adodoan csak lapolvasoval szkennelheto

(nem roncsoihato, vastag, nagyrneretu, kony vkotesu stb.).
A feldolgozott, bech'kezett kuldemenyeket fizikai atveteluket kovetoen, az Andoc-bol
nyomtatott, alain atveieii alapjan a dokumentumkezelesi munkatarsak a megfelelo szervezeti
egyseghez tartozo munkafolyamati lepesbe tovabbitjak.

3.2. munkafa^Js

A munkatars feladata az iratok szetszerelese es szkennerbe torteno elhelyezese. Az iratokat
nem szukseges szeparalni, hi.szen vonalkod alapjan a szkenner elvegzi ezt.
A dokumentum. szkennerrel feldolgozhato dokumentumokat be kell helyezni az olvasoba,
majd a Multiscan programban a „Lapolvasas..." gombra kattintani. A kliens program
beszkenneli az osszes lapot, szetvalogatja es betolti Andocba.
A lapolvasoval torteno rogzites eseteben szinten a Multiscan program hasznalataval kell
rogziteni a dokumentumot.
A szkenner szoftver az utolso oldal beolvasasat kovetoen felkinalja lehetosegkent, hogy
folytathato a scaiuiek iajl. Lapolvaso eseteben minden oldal bevitelet es oldalcserejet
kovetoen folytathato (ez a inegoldas alkalmazliato tul sok oldal eseteben es elakadaskor is).
Szkennelest kovetoen a ..szetszerelf iratokat ujra bssze kell tiizni, rendszerezni, dobozolni.
Hibas, hianyos, rossziTiinosegben szkeimelt doktimentumokat egyszeriien ujra kell szkennelni,
eze-ket a rendszer automatikusan lij verziokent tolti be.

3.3. munkafazm



Az Andocba betoltott kepfajlokat a rendszer automatikusan osszeparosi'tja az erkeztetett
(illetve mar iktatott) dokumentumokkal.
A „Dokumentum vonalkodja" mezo szerinti dokumentumot a nezet gombra kattintva jelem'ti
meg (fodokumentum, irat) a rendszer, a „Melleklet vonalkodja" mezo szerinti
dokumentumokat pedig a mellekletekbe (kisero dokumentum, pi borftek).

3.4. munkafazis

Kivetelek kezelese

1. Az irat rossz minosege eseten lijra szkennelheto es rendszer automatikusan uj verziokent
csatolja a rendszerben levo iratpeldanyhoz

2. Ha keson keriil szkennelesre az irat (nagy tdmegii beerkezes eseten) ettol fuggetlenul az
irat kiszignalhato a parosi'tas akkor is megtortenik

3. Titkos irat eseten (nem felbonthato) barmikor visszakeriil az iktatohoz az irat akkor
vonalkod alapjan az iktatott dokumentumhoz a kep hozzarendelheto vonalkoddal

Hianylista
Automatikus riport keszitese es kiildese

1. Csatolt Miornany hianya: Elore defmialt, formazott Excel riport az elore megadott
cimzetteknek eikuldi az aznap (vagy ejszakai futas eseten elozo nap) rogzitett
dokumentumok listajat, melyeknek nines semmilyen melleklete

2. Vonalkod hianya az lirlap adatoknal: Elore defmialt, formazott Excel riport az elore
meg-adott cimzetteknek elkiildi az aznap (vagy ejszakai futas eseten elozo nap) rogzitett
dokumentumok listajat, melyeknek nines kitoltve egyik vonalkod mezo erteke sem.

3.5. munkafazis

Kimeno kuldemenyek iktatasat az adott uggyel foglalkozo kollega sajat maga vegzi. Minden
esetben kotelezo felcsatolni az iktatott dokumentumot, mely a Tallozas gomb segftsegevel
erheto el. A csatoini kivant allomany nem lehet nyitva a Tallozaskor, ezzel ugyanis a
dokumentum kizarolagossagat serthetitik (ertsd: csatolast kovetoen meg lerme lehetoseg
modositani a dokumentumot, fgy a verzio-egyezoseg nem lenne biztositott). Alairas utan
szkennelt PDF formatumban, verziokdvetessel csatolando a vegleges peldany.

3.6. munkafazis

Mentest kovetoen a doKumentumot tovabbitjuk kiadmanyozasra. Kiadmanyozast az arra
jogosult vezeto, vagy az altala meghatalmazott helyettes/kezelo munkatars vegezhet a
rendszerben. Kiadmanyozas soran a sziikseges mezoket a rendszer automatikusan tolti az
adott napi datummal. Az automatikus adattoltes miatt figyelni kell, bogy tobb valaszthato
kezelo eseten a kiadmanyozasra jogosult szemely (akinek a neve szerepel a munkafolyamat
megnevezeseben) keruljon kivalasztasra. A kiadmanyozo a Nezet gomb segftsegevel
megtekintheti a dokumentumot az alairas elott. Az esetleg csatolasra keriilo mellekletek a
Mellekletek funlccio alatt erheto el.

3.7. munkafazis

Kiadmanyozast kdvetden a kiadmanyozo (vagy helyettese/kijelolt kezeloje) tovabbitja
(tovabbitas gomb hasznalataval) a postazando dokumentumot expedialasra az ugyintezo
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reszere, aki a ktildemenyt megci'mzett, feladoval es iktatoszammal ellatott bon'tekba teszi.
Expedialas soran kotelezoen toltendo mezok a kovetkezoek: expedialo, expedialas modja,
illetve idopontja.

3.8. munkafazis

Expedialast kovetoen (tovabbitas gomb hasznalataval) a KI_Postazva munkafolyamatba kell
tovabbitani a dokumentumot.

3.9. munkafazis

A postazast kcvet'ien r; dokumentumok az dokumentumkezelesi munkatarsak
kozremukodesevel visszakeriilnek a Kiadmanyozo szemelyhez tartozo szervezeti egyseg
atmeneti irattaraba. A tovabbi tevekenyseget nem igenylo beerkezo dokumentumok tarolasa is
a szervezeti egysegenkent letrehozott Atmeneti irattarakban tortenik. Atmeneti irattarba
helyezesnel kezelonek azt a szemelyt kell kijelolni, akihez az adott ugy/palyazat tartozik.
Alapertelmezettkent a to vabbltast vegzo lesz az irat kezeloje. Az atmeneti irattarakbol
barmikor visszaalli'ihato a dokumentum aktiv allomanyba.
Irattarba keriilnek a veglegesen lezart, vagy egyeb okbol archivalt dokumentumok.
Kozponti iratiarca kell eilielyezni az elintezett, tovabbi erdemi intezkedest nem igenylo,
kiadmanyozott, irattari tetelszammal ellatott iigyiratokat, vagy azokat az iratokat, amelyek
ugyan meg nem keriiltek lezarasra, de a palyazati rendszer sajatossagaibol adodoan idoben
elhuzodo ugyekei lakat iiak, es tarolasuk nem oldhato meg az iigyintezok szamara kialaki'tott
irattarolo helyeken.

3.10. munkafazis

Belso iratok keszitesenel is minden esetben csatolni szukseges az iktatott dokumentumot. A
csatolas es a verziokovetes az 3.5. munkafazisban lefrtakkal egyezoen tdrtenik. Mentes utan
lehetoseg van a dokumentum Szignalasra illetve Jovahagyasra torteno tovabbitasara. A
tovabbi tevekenyseget nem igenylo belso dokumentumok a BEL_Irattarba adas
munkafolyamati lepesbe keriilnek tovabbi'tasra. A lezart, intezkedest nem igenylo iratokat a
BEL_Irattar munkafob'arnatban kell elhelyezni.

3.11. munkafazis

A rendszer szamos lehetoseget biztosi't kulonbdzo szuresek elvegzesere, illetve kimutatasok
elkeszi'tesere. Harom kereso all rendelkezesre: egyszeru, reszletes es tipizalt.
Az egyszeru kereso eseteben a dokumentum ci'meben fellelheto adatok valamelyiket
hasznalva gyorsan juthatuuk eredmenyre.
A reszletes keresond mar a dokumentum ci'men kivul lehetoseg nyi'lik mezonkenti szuresre:
az iktatas soran hasznalt osszes mezore tudunk keresni (pL: ragszam, kiildo neve es cfme,
cfmzett neve es cime, dokumentum vonalkod, EMIR iktatoszam, expedialo es kiadmanyozo).
Tovabba munkafolyamatokra, alap adatokon beliil a kezelore, keszi'tore, keszites datumara es
dokumentum tipusara is szurhetiink.
A tipizalt kereses soran a megf'elelo kereso kivalasztasa utan (Irat, Adacta csatolas
utoellenorzes, dokumentum tonalkod, kiadmanyozo...) a szuresi feltetelek megadasamellett
lehetoseg van az adalok lehlvasaia lormazott Excelben is.
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3.12. munkafazis

Elsosorban a vezetok szamara biztosi'tott kulonbbzo riportok keszitese. „Altalam kezelt",
„felel6s6k feladatai", „vezet6i" es „hatarid6" szerinti lekerdezeseket lehet vegrehajtani.
Ezeken felul az aktualisan felmeriilo, munkavegzest segi'to igenyeknek megfeleloen
kerulhetnek ujabb riport lehetosegek bealh'tasra.

4. Telfesites belye

A teljesites helye a Vallalkozo telephelye, tovabba Megrendelo alabbi telephelyei:
EMMl EU VEGHaI mindenkori telephelye (jelenleg: 1134 Budapest, Vaci lit 45/C.),
1135 Budapest, Csata u. 8.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
1148 Budapest, Rona u. 54-56.
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2. szamii melleklet: Teljesi'tesigazolas (minta)

MIE-75913/5

NISZ

TELJESITEST IGAZOLO BIZONYLAT

Kesziilt

Hely: Datum:

Jelen vannak:

Vallalkozo/ Szallito ceg neve: Kepviselo neve, beosztasa:
Megrendelo:

NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviselo (1) neve,
beosztasa:

(a TIB alairoja)

Kepviselo (2) neve,
beosztasa:

(a TIB jovahagyoja)

Termek/szolgaltatas
megnevezese:

Szerzodes

targya:

Szerzodes

szama:

Teljesites igazolas
targya:

Teljesites szerzodes szerinti iiteme/datuma:

Teljesites tenyleges datuma;

Megjegyzes:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallito az arut, termeket vagy licencet a
Megrendelo telephelyere szalh'totta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben
foglaltak szerint. A teljesitest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista,
atadas-atveteli jkv., minosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosi'tes, tevekenvseg-kimutatas^ a
teljesitest igazolo szakteruletnek atadasra keriiltek; a teljesites a szerzodes szerinti
tartalomnak es minosegnek megfelel. A fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesitest
igazolo szakteriilet \ isszakereshet6 modon megorizni kdteles.A Vallalkozo/Szallito szamlajat

Elfogadott netro teljesitmeny ertek (Ft):
a szerzodesben meghatarozott egyeb devizaban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott
(joteljesitesi) garancia, kotber (Ft):

Szallito kepviseloje Megrendelo kepviseloje (1)

Megrendelo kepviseloje (2)

Pli Ph
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N I S Z
NEMZE'n INTOKOMMUNlKACldS
SZOUSALTATdZRT.

3. szamu melleklet: Nyilatkozat Partner adatairol (minta)

E-mail ci'm: iuhasz.gabor@andoc.net

Nyilatkozat Partner adatairol

Azonosito adatok:
Teljes nev (cegjegyzeknek megfeleloen) Rovid nev (cegjegyzeknek megfeleloen):
Care All Kereskedelmi es Szolgaltato Care All Kft.
Korlatolt Felelossegu T^sasag:
Cegjegyzek szam, EV szam, mukodesi engedely szam, birosagi nyilvantartasi szam.
egyeb szam (megfelelo alahuzando): 01 09 727414
Adoszam; 13284567-2-43 Unios adoszam: HU13284567-2-43

KapCaOlai.ioii.u adatai ' • ■■■■
Nev: Juhasz (labor Beosztas: penziigyi vezeto
Telefonszam: +36 20 221 6241

■Crni + • ,

Szekhely (orszag, iranyi'toszam, varos, utca, hazszam):
Magyarorszag, 1121 Budapest, Torokbalinti lit 15/A.
Levelezesi dm, amennyiben elter a szekhelytol (orszag, iranyi'toszam, varos, utca,
hazszam): Magvarorszag, 1121 Budapest, Torokbalinti lit 15/A.
Megrendelo narlner eseteben a kovetkezoket is ki kell tdlteni, amennyiben relevans
Szamla kiildesi cim (orszag, iranyftoszam, varos, utca, hazszam):
Cesnev;
Szamlazasi cim (oiszag, iranyftoszam, varos, utca, hazszam):

Szamlavezeto bahk
Neve: UNICREDIT BANK
Bankszamla szama: 10918001- Bankszamla devizaneme: Forint
00000069-9316001'2

Killdnor, 'idbzasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozotorvenyek alapjan,
az irrele+'ans so-ban NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott
IGEN-ti V

Penzforgalmi elszamolas Kiilonbozet szerinti Onszamlazas [afa tv.
[afatv. Xin/A fejezet, elszamolas [afatv. XV.- 169.§.(1)]: NEM
169.§.(h)]: NEM XVII. fejezet,

169.§.(p,q,)1: NEM
Alanyi mentesseg [afa tv. Tevekenyseg alapjan

Fordftott adozas [afa tv. XITI. fejezet]: NEM mentes[afa tv. VI.

Onszamlazas [afa tv.
169.§.(1)]: NEM

Fordftott c dozas [afa tv.
Tevekenyseg alapjan
mentes[afa tv. VI.

169.§.(n)]: NEM
Milyen tei'ekenyseg alapjan:

fejezet]: NEM
Milyen tevekenyseg
alapian:

Datum:
Cegszerti aiairas:



4. szamu melleklet nyilvantartasi szamu szerzodeshez

Szolgaltatas megnevezese, mennyisege, egysegara, ara

Sors/.am | 1 SzolgSllaUs megncvez6s
Mennyis^g !

Mennyis^gi
egys^g'

tgys^g I 4r
ar(nett<) \ , ... r-.vj  (nettoFt)

1 TswO) 1-023 Alkalmazis cs alkal- 5 1 honap/fd 1 670 8 350 000 1
1

mazas infrastruktura 000

teljes koru timogatas

5x8, rendelke/isre al

l^s, tavoli (1 b6-

nap/fo)

MINDOSSZESEN'': 8 350 000

Ajanhili arat 27'y AFA cs netto 1%-f-AFA kozbcszcrzcsi dij Icrheli.
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