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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószán,: 10585 560-2-44
Sankszárnlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Varga Dezsőgazdasági vezérigazgató-helyettes és Vetés’ Iván ügyfélkapcsolati és szolgáltatási
vezérigazgató-helyettes
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

VTL Design Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Laborc köz 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-983443
Adószám: 23902549-2-41
Bankszámlaszám: MKB Bank Nyrt. 10300002-10579156-49020016
Képviselő: Világos Csabáné ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő „Portólok fejlesztése tárgyú beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő a
Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre tekintettel Felek a jelen vállalkozási
keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják, hogy a Szerződés
elválaszthatatlan részét képezi — a Szerződéshez fizikailag nem csatolt — a Vállalkozó által benyújtott
ajánlat.

2. A Szerződés tárgya

A Vállalkozó a Megrendelő által üzemeltetett portálok fejlesztési feladatainak elvégzését vállalja a
Szerződésben, valamint az 1. számú mellékletet képező Műszaki leírásban foglaltak szerint.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással, így a
Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
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3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljeskörűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles feladatait a Szerződésben és a Műszaki Leírásban leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül figyelmeztetni abban az
esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja
a Vállalkozót a megállapított határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható
időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

3.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződésből eredő feladatai teljesítésére a Vállalkozó — Megrendelő előzetes
tájékoztatását követően — jogosult a felkérés ajánlattételre elnevezésű dokumentumban előírt
alkalmasságnak megfelelő közreműködőt igénybe venni. Amennyiben a Szerződésben meghatározott
bármely szolgáltatást a Vállalkozó közreműködő útján teljesíti, akkor a közreműködő tevékenységéért
úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Vállalkozó fokozott felelősséget vállal azért, hogy a Szerződés
teljesítésébe általa bevont személyekkel, közreműködőkkel munkájuk, hozzájárulásuk arányában
elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség — a Szerződésben szabályozottak szerint kizárólag
Vállalkozó irányában terheli.

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és az
ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő a 2. pontban, valamint a Műszaki leírásban részletezett feladatok szerződésszerű
teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak átadni a Vállalkozó részéről a Megrendelő felé
közölt igénytől számított 2 munkanapon belül (kivéve’ ha ezt harmadik személy joga kizárja).
Megrendelő köteles a szerződéskötéskor hatályos Adatmentesítési Szabályzatának a szerződéses
feladatok szempontjából releváns részeit a Vállalkozó számára megismerhetővé tenni.

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól,
és jogosult azokat ellenőrizni.
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4.5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő jogosult az
elvégzendő feladatok végrehajtását, azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.

5. A Szerződés hatálya, teljesítés helye

5.1. Felek a Szerződést határozott időtartamra kötik. A Szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép
hatályba és a nettó 14.990.000,- Ft, azaz tizennégymillió-kilencszázkilencvenezer forint keretösszeg
kimerítésének napjáig, de legkésőbb a Szerződés hatályba lépése napjától számított 36 hónapig tart.
Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést, akkor az a később aláíró fél aláírásának
napján lép hatályba.

A Felek a keretösszeg kimerítésének napja alatt a keretösszegbe még beleférő utolsó egyedi
megrendelés szerződésszerű teljesítése ellenértékének szerződésszerű megfizetése napját tekintik.

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a fentiekben meghatározott keretösszeget a Szerződés
jelen pontjában meghatározott időtartam alatt ne teljes mértékben hívja le. Vállalkozó jelen pontban
foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő a meghatározott keretösszeget nem, vagy nem teljes
mértékben hívja le.

5.2. A Szerződés teljesítése — a feladat jellegéből következően — igénybejelentésen alapuló eseti
te~esítést igényel.

5.3. A teljesítés helye: Vállalkozó székhelye, helyszíni igény esetén Megrendelő budapesti helyszínei

6. Vállalkozói díj

6.1. Vállalkozót a havi 20 WEB fejlesztési órát és 4 órás SLA-t (rendelkezésre állást) tartalmazó,
munkanapokon 8-17 óráig terjedő időszak alatt végzett fejlesztési feladatok szerződésszerű teljesítése
ellenértékeként havonta 17.000,- Ft + ÁFA, azaz Tizenhétezer forint + általános forgalmi adó havi
átalánydíj illeti meg.

A havi 20 órát meghaladóan felmerülő, munkaidőben (munkanapokon 8-17 óráig terjedő időszak alatt)
elvégzett fejlesztési feladatok szerződésszerű teljesítése ellenértékeként Vállalkozót óránként 17.000,-
Ft + ÁFA, azaz Tizenhétezer forint + általános forgalmi adó eseti vállalkozói díj illeti meg.

A havi 20 órát meghaladóan felmerülő, munkaidőn kívül (munkanapokon 8-17 óráig terjedő időszakon
kívül) elvégzett fejlesztési feladatok szerződésszerű teljesítése ellenértékeként Vállalkozót óránként
20.000,- Ft + ÁFA, azaz Húszezer forint + általános forgalmi adó eseti vállalkozói díj illeti meg.

Vállalkozó a feladatokra csak egész órákat jogosult elszámolni.

6.2. Megrendelő a 2. pontban meghatározott feladatok ellátására 14.990.000,- Ft + ÁFA, azaz
tizennégymillió-kilencszázkilencvenezer forint + ÁFA keretösszeget állapít meg.
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6.3. A vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és díjat magában
foglalja, Vállalkozó más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.5. Megrendelő a vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetésével a Szerződés teljesítése során
esetlegesen előállítandó eredményterméke(ke)n határozatlan idejű minden korlátozástól mentes
kizárólagos felhasználási jogot szerez - külön nevesítve az átdolgozás, a terjesztés és a többszörözés,
valamint a harmadik személy vagy szervezet részére történő átadás jogát. Megrendelő emellett a
szellemi alkotások tulajdonjogát is megszerzi.

6.6. Fizetési feltételek

6.6.1. Vállalkozó minden tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig óraszám alapú kimutatást
készít a tárgyhónapban ténylegesen elvégzett fejlesztői feladatokrál, amely tartalmazza a havi 20 WEB
fejlesztési órából ténylegesen felhasznált óraszámot, valamint az esetlegesen felmerülő, a havi 20 órát
meghaladó fejlesztési feladatok óraszámát is, a megvalósítás időszaka (munkaidőben, illetve munkaidőn
kívül) szerinti bontásban.
Vállalkozó a kimutatásban a tárgyhónapban a 20 fejlesztési órából felhasznált óraszám feltüntetése
mellett a Szerződés hatályba lépésétől kezdődően az átalány terhére igénybe vett összesített óraszám
feltüntetésére is köteles.
Felek megállapodnak abban, hogy az átalánydíjas formában rendelkezésre álló, havi 20 órányi keretből,
az adott hónapban fel nem használt mennyiséget Megrendelő a későbbi hónapokban, a havi átalánydíjra
vonatkozó feltételekkel jogosult igénybe venni.
Vállalkozó a kimutatást a tárgyhónapban aláírt Munkalapokkal (2. számú melléklet) együtt megküldi
Megrendelő részére. Megrendelő a kimutatás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Teljesítést
Igazoló Bizonylatot (3. számú melléklet) állít ki, vagy közli kifogásait a Vállalkozóval. A Megrendelő által
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően, a mindenkori Áfa tv. szabályainak
megfelelően állítja ki Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. 5(3) bekezdése szerinti
számláját és azzal együtt nyújtja be a Megrendelőnek.

6.6.2. A Felek rögzítik, hogy a számla értéke a Megrendelő által átutalással kerül kifizetésre a számla
Megrendelő általi kézhezvételét követő 60 napon belül.

6.6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított szolgáltatás megnevezését, a TESZOR számot,

valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság nevét és címét,

- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által
megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, fizetési határidőként a számla
kézhezvételétől számított 60 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általánosforgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa

tv.) 58. 5 és 169. 5, elektronikus számla esetén a 175. 5 szerinti előírásainak.
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6.6.4. Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.), vagy a Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus számla
befogadását a Megrendelő elektronikus számla e_invoice@nisz.hu e-mail címére. A 6.6.2. pontban
meghatározott fizetési határidő a Megrendelő központi iktatójába történő kézhezvételétől vagy az
elektronikus számla érkeztetésétől számít. A számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően
kiállított, a Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyek mindkét Fél által aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat, ellenkező esetben a számla visszaküldésre kerül.

6.6.5. vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (nevében, cégformájában,
adószámában, számlaszámában) bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt 3 naptári napon belül
írásban tájékoztatni, valamint az értesítést a treasury@nisz.hu e-mail címre is megküldeni.

6.6.6. vállalkozó köteles nyilatkozni adatairól a 4. számú melléklet kitöltésével és a Megrendelő
részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

6.6.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést
kizárja.

6.6.8. 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.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. Megrendelő a felmerülő fejlesztési feladatokra Vállalkozótól esetileg ajánlatot kér, amelynek
elfogadása esetén Megrendelő a feladatot a 2. számú melléklet szerinti Munkalapon rendeli meg
Vállalkozótól.
Megrendelő a Munkalapot a Szerződés 10.2. pontjában megjelölt e-mail címre történő megküldés útján
juttatja el a Vállalkozónak.
A szerződéses feladatokat Vállalkozó a Szerződés 5.1. pontjában meghatározott időtartam alatt, a
Műszaki leírás 3.1. pontjában, illetve a Munkalapon rögzített határidőben köteles elvégezni.

7.2.Vállalkozó köteles a fejlesztési feladatok során elkészített dokumentációkat, kézikönyveket a
Műszaki leírásban és a Munkalapon meghatározott feltételeknek megfelelő tartalommal Megrendelő
kapcsolattartójának megküldeni, illetve átadni, 1-1 példányban elektronikusan szerkeszthető
formátumban, valamint PDF formátumban is.

7.3. A szerződéses feladat teljesítettnek tekintendő, ha a Vállalkozó a Szerződésben, valamint a Műszaki
leírásban meghatározott feladatokat szerződésszerűen teljesítette és a Megrendelő részéről sem
mennyiségi, sem minőségi kifogás nem merült fel, illetve kifogás esetén a Vállalkozó a hibát a megadott
póthatáridőre kijavította.

7.4. vállalkozó a számláját csak a Megrendelő által elfogadott és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
kézhezvételét követően nyújthatja be a 6.6.4. pontban meghatározott címre. Megrendelő részéről
teljesítésigazolásra az alábbi személyek együttesen jogosultak:
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Név: Devecz Tibor
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon: +3617957260
E-mail: Devecz.Tibor@nisz.hu

Név: Dr. Hillier Dorottya
Beosztás: Szolgáltatásmenedzsment igazgató
Telefon: + 3618964969
E-mail: hillier.dorottyaeszter@nisz.hu

8. Kötbér

8.1. Amennyiben Vállalkozó a Műszaki leírásban meghatározott feladatokat határidőben nem teljesíti,
akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelmi kötbér mértéke késedelmes teljesítésenként:

- a havi átalánydíjas formában elvégzendő fejlesztési feladatok esetében minden megkezdett
késedelemmel érintett óra után óránként a 6.2. pontban meghatározott keretösszeg 0,5%-a,
legfeljebb a 6.2. pontban meghatározott keretösszeg 5 %-a,

- az átalánydíjas formában elvégzendő fejlesztési feladatokon túl esetlegesen felmerülő további
fejlesztési feladatok esetében minden késedelmes nap után naponként a 6.2. pontban
meghatározott keretösszeg 0,5%, legfeljebb a 6.2. pontban meghatározott keretösszeg S %-a.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a maximális kötbér elérése esetén Megrendelő a Szerződés 9.3. c)
alpontja alapján azonnali hatályú felmondásra és a 8.3. szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult.

8.2. Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a Szerződés tárgyát képező feladatait hiányosan, vagy nem
megfelelő minőségben teljesíti, vagy egyébként megszegi a Szerződésben előírt szerződéses
feltételeket. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles a Megrendelő igényeihez igazodva, kölcsönösen
megállapított póthatáridőn belül teljesíteni. Vállalkozót a póthatáridő alatt hibás teljesítési kötbér nem,
a feltételek fennállása esetén késedelmi kötbér terheli.

8.3. A Szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó keretösszeg 30%-a. A Szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt a Szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Megrendelő a Szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

8.4. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, amelynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozási díjból
visszatartani.

8.5. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a Szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét,
titoksértésenként, illetve adatsértésenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) összegű kötbért köteles
fizetni (titoksértési kötbér).
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8.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V.
törvény (Ptk.) 6:187. *-ának (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, bogy a késedelmi teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

8.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt
szerződésszegés következményeként megilletik.

9. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést kizárólag írásban módosíthatják.

9.2. A Megrendelő a Szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal
felmondja, Úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások ellenértékét Vállalkozó részére
megfizetni. A Vállalkozó ezen felül semmilyen további követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.

9.3. A Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően a teljesítésig a
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Vállalkozó bármely, a Szerződésben foglalt
kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen:

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a szolgáltatását az
esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll
érdekében;

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a
hiba kijavítására vagy kicserélésre megfelelő határidőt tűzött, amely eredménytelenül telt el;

c) a Szerződésben vagy a Műszaki leírásban foglalt bármely határidőt elmulaszt, és a Megrendelő
által tűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el, ideértve azt az esetet is, ha a késedelemmel
érintett napok száma miatt a Vállalkozóval szemben maximális mértékű késedelmi kötbér
érvényesíthető;

d) a Szerződésben vagy a Műszaki Leírásban foglalt bármely kötelezettségét hibásan teljesíti, és a
hibát a Megrendelő által a kijavításra vagy kicserélésre tűzött határidőben sem javítja ki
megfelelően, ideértve azt az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett napok száma miatt a
maximális mértékű hibás teljesítési kötbér érvényesíthető Vállalkozóval szemben;

e) ha a Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai
tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

f) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene felszámolási eljárás indul, illetve a Vállalkozó csőd-vagy
végelszámolási eljárást kezdeményez;

g) ha azt a Szerződés rendelkezése lehetővé teszi.

A felmondást — ajánlott — tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

9.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést indokolt esetben, közös megegyezéssel írásban
megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek közösen aláírt okiratban rendelkeznek a Szerződés
megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban
meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.
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9.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot, függetlenül az
adathordozó jellegétől.

10. Kapcsolattartás

10.1. A Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Kincses Károly
Beosztás: informatikai szolgáltatásmenedzser
Telefon: +3617957309, ±36304972549
E-mail: Kincses.Karoly@nisz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Kis Tamás
Beosztás: Vezető programozó
Telefon: ±36 30637 2920
E-mail: kis@vitalcomp.hu

10.2. Vállalkozó a Megrendelő számára az igénybejelentések fogadására az alábbi elérhetőségeket
tartja fenn:

e-mail: info@vtldesign.hu
telefon: +3630328 2430

10.3. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról megfelelő időben, írásban
értesíti az érintett fél a másik felet.

10.4. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a kapcsolattartónak küldött és
visszaigazolt e-mailen történő kapcsolattartásban állapodnak meg.

10.5. Az e-mail útján egymásnak küldött üzeneteket mindkét fél írásos formának fogadja el. Az értesítés
akkor válik joghatályossá, ha azt a címzett visszaigazoltan átvette: arról automatikus, vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

10.6. Felek kijelentik, hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik félnek a közlés nélkül
is ismernie kellett — kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
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10.7. Felek rögzítik, hogy a Felek által a 10.1. pontban kijelölt kapcsolattartók személyében, illetve a
7.4. pontban meghatározott teljesítésigazolásra jogosult személyekben bekövetkező esetleges
változások nem igényelnek szerződésmódosítást, a változásról a felek S napon belül írásban értesítik
egym ást.

11. Titoktartás

11.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra.

11.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási
kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi,
a Megrendelő működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

11.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja a Szerződés
keretébe tartozó feladatok elvégzése során.

11.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak

. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,

. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az Ilyen
ismertségvagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan
kiadásából származik;

. Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más
hatósági eljárás megköveteli.

11.5. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik—a Szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

12. Vis Major

12.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Vállalkozónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Vállalkozó részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik, feltéve,
hogy ezen körülmények a Szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem
voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy

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

f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely
összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

12.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

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

12.5. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll
a Szerződéstől írásban elállni. Ez esetben mindkét fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a felek
a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

13.2. A Szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései — az
irányadók.

13.3. A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

13.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül (részleges érvénytelenség), a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek
együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződésben meghatározott valamely
jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a
jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a
követeléseitől el fog állni. A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

13.6. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.

13.7. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 1 példány Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót
illeti. A Szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írták alá.

10



Se• S NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

‚sz

13.8. Ezen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki Leírás
2. számú melléklet: Munkalap .

3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat minta
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

LQL~.’2. P4 Z02/ IL /)-

4.
Varga~ezső gazdas,hgi vezérigazgató- Világos Csabáné

helyettes és Vetési lv,~n ügyfélkapcsolati és ügyvezető
szolgáltatási vez/rigazgató-helyettes VTL Design Korlátolt Felelősségű Társaság

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Vállalkozó
Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
Megrendelő

NJSZ Ncmzcrj In ukamIr’tnjk~cjós SzcI~~hatú

Zártkórrjen Műkőjő K

1031 Budapes’, C$QLOn8i utca).

Adószáni I °58556o-2..’~

51.
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1. számú melléklet

Műszaki leírás

A NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt.

~PortáIok fejlesztése” tárgyú beszerzéséhez
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1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

A NISZ Zrt. a portál fejlesztési feladatainak elvárt határidőre történő elvégzése céljából portál
fejlesztési támogatást kíván igénybe venni.

2. AZ AJÁNLATKÉRÉS CÉUA

Az ajánlatkérés célja, bogy NISZ Zrt. portál fejlesztési feladatainak ellátása biztosított legyen. A
feladatok részletes leírását a 3. pont tartalmazza.

3. AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELLÁTANDÓ PORTÁL FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Ajánlattevő által elvégzendő portál fejlesztés feladatok

‘ Portálokon végzett újabb tartalomkezelő szolgáltatások kidolgozása

. Struktúratervezés, elemzés, kialakítás

. Design készítés, arculat kialakítás

. Adminisztrátori oldali fejlesztések

. Új portálok kialakítása

. Webshop kialakítása

. Felhasználók rendszereivel kialakított interfész felületek tervezése, fejlesztése

. Kommunikációs felületek kialakítása (chat, email, fórom, blog)

. Social media kapcsolatok kialakítása

. Éles indulás támogatása

Tesztelések

~ Dokumentumok készítése

. Egyéb, a weboldal fejlesztésével kapcsolatos feladatok

Fejlesztési igények fogadása:

. Az Ajánlattevő a fejlesztési igények bejelentését munkanapokon 08:00-17:00 közötti időtartamban
e-mailben fogadja, és a lentebbi táblázat szerint kikötött válaszidőn belül megkezdi az adott
fejlesztési feladatot.

. Az Ajánlattevő a feladatra, az elvégzésére becsült munkaóra megjelölésével visszaigazolást küld a
befogadott fejlesztési igény azonosítájára hivatkozva. A Felek megállapodnak, hogy az Ajánlattevő
a fejlesztési igény megoldásának lényeges lépéseiről tájékoztatja az Ajánlatkérőt.

Fejlesztések kezelésével kapcsolatos határidők
A lenti táblázatban a maximum reagálási idő elvárás került megfogalmazásra.
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Fejlesztés típusa Fejlesztés megkezdése

Havi átalánydíjas formában elvégzendő 4 órán belül
fejlesztési feladatok

További felmerülő, munkaidőben elvégzendő 7 naptári nap
fejlesztési feladatok

További felmerülő, munkaidőn kívül 7 naptári nap
elvégzendő fejlesztési feladatok

Jogszabálykövetés, verziokövetes

Ajogszabálykövetési szolgáltatás biztosítja, hogy a portálok alapszolgáltatásai, funkciói a
jogszabályváltozásoknak (új jogszabályok hatálybalépése, meglévő jogszabályok módosítása)
megfelelően működtethetők legyenek. A módosítások a jogszabályi változások hatálybalépése előtt
akkor kerülnek bevezetésre, ha a jogszabály alapján a hatályosulást megelőzően a fejlesztési feladat
teljesítéséhez szükséges idő rendelkezésre áll. Ajánlattevő feladata a rendszer működésével
kapcsolatos jogszabályok figyelése, Ajánlattevőnek minden esetben törekednie kell arra, hogy a
jogszabályváltozásból eredő és a kapcsolódó rendszerek jogszabályváltozása során ellátandó
módosítási feladatait a változások hatályosulását megelőzően átadja Ajánlatkérő részére.
Verziókövetés, amelynek keretében az Ajánlattevő biztosítja, hogy az alkalmazást felkészíti arra, hogy
az azt kiszolgáló infrastruktúra technológiai fejlődéséből (p1.: operációs rendszer upgrade) adódó
változtatások folytán az alkalmazás működése zavartalan legyen, ezzel biztosítva azt, hogy az
infrastruktúra kiszolgálók naprakészen tartása biztosított legyen. A verziókövetéssel, fejlesztéssel
összefüggésben keletkezett valamennyi dokumentációt, ideértve a verziókövetéssel a fejlesztéssel
érintett funkcióikat is tartalmazó felhasználói-és üzemeltetői kézikönyvet is Ajánlattevőnek át kell
adnia Ajánlatkérő részére.

Dokumentáció frissítése

Az Ajánlattevő szakemberei az újabb szolgáltatások bevezetésével, az újabb verziók (frissítések)
telepítésével párhuzamosan frissítik a szükséges dokumentációkat (felhasználói kézikönyv,
üzemeltetési kézikönyv).

Funkcionális fejlesztői támogatás

Ajánlattevő feladata a fejlesztések kihelyezése kapcsán a release folyamatok támogatása
(csomagelőkészítés, tesztelésben való részvétel, kihelyezés támogatás, fejlesztésből eredő
módosulások átvezetése dokumentációkban.)
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Nem funkcionális fejlesztői támogatás

Ajánlattevő feladata az alkalmazás rendszerrel kapcsolatos hibák javítása, a rendszer élettartama alatt
az üzemeltethetőséget, rendszerbiztonságot biztosító nem funkcionális fejlesztések elvégzése. Például
az alkalmazás mindig a legfrissebb futtatási környezetnek feleljen meg, a legfrissebb böngészőkben
elvártan működjön.

3.6. Ajánlatkérő elvárása a szakértői órák biztosításával kapcsolatban

a. Havi átalánydíjas formában elvégzendőfejlesztési feladatok:
Ajánlatkérő kéri megadni, a legfeljebb havi 20 órában, munkanapokon 8 órától 17 óráig
terjedő időszak alatt, a 3.1. pontban meghatározott fejlesztési feladatok teljesítésének díját,
4 órás SLA (rendelkezésre állás) biztosításával.
Ajánlatkérő elvárása, hogy az átalánydíjas formában rendelkezésre álló havi 20 órányi
szakértői órakeret, adott hónapban fel nem használt mennyiségét Ajánlatkérő a későbbi
hónapokban, a havi átalánydíjra vonatkozó feltételekkel igénybe vehesse.

b. Továbbifelmerülő, munkaidőben elvégzendő fejlesztésifelada tok:
Ajánlatkérő kéri megadni a 3.6.a. pontban definiált feladatokon túl, munkanapokon 8 órától
17 óráig terjedő időszak alatt esetlegesen felmerülő, a 3.1. pontban meghatározott további
fejlesztési feladatok teljesítésére vonatkozó óradíj megadását.

c. Továbbifelmerülő, munkaidőn kívül elvégzendő fejlesztésifeladatok:
Ajánlatkérő kéri megadni a 3.6.a. és a 3.6.b. pontban definiált feladatokon túl, munkaidőn
kívüli (munkanapokon 8 órától 17 óráig terjedő időszakon kívüli) időszak alatt esetlegesen
felmerülő, a 3.1. pontban meghatározott további fejlesztési feladatok teljesítésére vonatkozó
óradíj megadását.

A 3.1 pontban felsorolt, ténylegesen elvégzett fejlesztői feladatokról, a 3.6 pontban rögzített
bontásban Ajánlattevő havonta összesítő táblázatot készít, melyet elküld Ajánlatkérő képviselőjének.
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2. számú melléklet

Munka lap

Készült
Hely: Dátum:

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Kapcsolattartó neve, beosztása:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zártkörúen Működő

Részvénytársaság

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Elvégzendő feladat
meghatározása:
Feladat elvégzésével szemben
támasztott követelmények:
Becsült időigény (munkaóra)
és teljesítési határidő:
Megjegyzés:

Megrendelő részéről a munkák megkezdését jóváhagyom.



3. számú melléklet

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

N I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIE aláirója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikáciás
Szolgáltató Zrt.

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 (szállítálevél, 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):
aszerződésben meghatározottegyéb devizában Devizanem: Érték:

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

Vállalkozó/Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet

•Sjt
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok: . ‘

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): VTL Design Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): VTL Design Kft.
Korlátolt Felelősség Társaság

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-983443

Adószám: 23902549-2-41 Uniás adászám:
-~ 4k.’~~.t~V-. - ..;. . . •1Kapcsolattartá adatai : .. :. . ~. ~.‚r. . .: -.~-.

Név: Kis Tamás Beosztás: vezető programozó

Telefonszám: +36 30637 2920 E-mail cím: kis@vitalcomp.hu

Círh.’~’ -•~‘ . . . .‘ fl’ .~ .. ‘“- .‘.-,

Székhely (ország, irónyítászám, város, utca, hózszóm): 1037 Budapest, Laborc köz 9.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irón y(tószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszóm):

Számlavezető bank
Neve: MKB Bank
Bankszámla száma: 10300002-10579156-49020016 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5.W]:nem
XIII/A. fejezet, 169.5(h)]: nem elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,

169.5.(p,qj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: nem fejezet]: nem VI. fejezet]: nem

Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]: nem
nem igen

Kelt:4k7 <.42~!. ~2. ‚~

Cégszerú aláírás
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