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mint Vallalkozo a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozd) kozott (a tovabbiakban kiilon emlitve Pel, egyiitt
emlitve Felek) alullrott helyen es napon az alabbi feltetelekkel.

1. A szerzodes letrejottenek elozmenye:

1.1. A NISZ Nemzeti Infokommunikacids Szolgaltatd Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
(Megrendelo) „Kozponti Azonositdsi Ugyndk (KAU) szoftverre vonatkozd szoftverkdvetesi,
iizemeltetestdmogatdsi valamint szoftver tdmogatdsi szolgdltatdsok" targyban a 2015. evi CXLIII.
tdrveny (tovabbiakban: Kbt.) Masodik resze szerinti nyilt kozbeszerzesi eljarast foljdatott le. Az
eljarasban Megrendelo Vallalkozdt nevezte meg az eljaras nyertesekent, amelyre tekintettel felek a jelen
Vallalkozasi szerzddest (a tovabbiakban: Szerzodes) kotik.

1.2. Felek megallapitjak, hogy jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a szerzddeshez
fizikailag nem csatolt, lefolytatott kozbeszerzesi eljaras felhivasa, egyeb kozbeszerzesi dokumentumok,
valamint Vallalkozd benyiijtott ajanlata. A Szerzodes ertelmezesenel sorrendben a jelen Szerzodes
rendelkezeseit es a Muszaki lefrast (1. szamii melleklet), Vallalkozd ajanlatat (2. szamii melleklet), a
kozbeszerzesi eljaras felhivasat es a vegleges kozbeszerzesi dokumentumok (ideertve a kozbeszerzesi
eljarasban adott kiegeszitd tajekoztatasokat is) rendelkezeseit kell figyelembe venni.

1.3. Felek kijelentik, hogy a Szerzodes es mellekletei a kdzottuk levo megallapodas valamennyi
feltetelet tartalmazzak, fgy a Szerzddesbe es mellekleteibe nem foglalt korabbi megallapodasok
hatalyukat vesztik.

1.4. Szerzddd Felek rdgzitik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlasa es a kdtelezettsegek
teljesftese soran kizarjak a Polgari Tdrvenykdnyvrdl szdld 2013. evi V. tv. 6:63.§ (5) bekezdese szerint
szokasjog es uzleti gyakorlat alkalmazasat.

1.5. Vallalkozd, jelen Szerzodes alairasaval kinyilvanitja, hogy ismeri es a szerzodes teljesftese
soran figyelembe veszi, elfogadja es betartja a jelen szerzodes targyat, annak megvaldsitasat erinto
valamennyi jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozd etikai normakat, valamint a Szerzodes mellekletet
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kepezo muszaki lei'rasban (1. szamii melleklet) foglaltakat.

2. A szerzodes targya:

2.1. Megrendelo megrendeli, Vallalkozo pedig elvallaija a Kozponti Azonositasi Ugynok (KAU) es
emelt szintu azonositasi szolgaltatasok nyujtasahoz sziikseges alkalmazasokhoz kapcsolodoan, a
muszaki lefrasban (1. szamii melleklet) reszletesen meghatarozott alabbi feladatok, szolgaltatasok
ellatasat, biztositasat:

fix resz

a) szoftverkdvetesi szolgdltatds
b) uzemeltetes-tdmogatds (support) is

opcios resz
c) szoftver tdmogatdsi szolgdltatdsok - opcionalisan, maximum 480 fejlesztoi memokora

kereteben a szerzodes idotartama alatt.

2.2. Vallalkozo a jelen pontban foglaltakat elfogadja es kijelenti, bogy Megrendelovel szemben
semmilyen jogcimen karteritesi igenyt nem ervenyesft arra az esetre, ha Megrendelo a 2.1.c). pontban
meghatarozott opcios feladat mennyiseget nem vagy nem teljes egeszeben hivja le az alabb
meghatarozott hataridoig.

2.3. A Vallalkozo altal ellatando, 2.1. pontban meghatarozott feladatok reszletes leirasat, felteteleit,
a feladatok elvegzesenek modjat es a vonatkozo elvarasokat es kovetelmenyeket a szerzodes mellekletet
kepezo Muszaki leiras (1. szamii melleklet) tartalmazza. Vallalkozo Ajanlatteteli lapjat jelen Szerzodes
2. szamii melleklete tartalmazza.

3. A szerzodes idotartama, a teljesites hatarideje es helye:

3.1. Felekjelen szerzodest hatarozott idore kotik. Jelen szerzodes megsziinik, hajelen szerzodesben
meghatarozott feladatait a Felek mindegyike teljesiti.

3.2. A szerzodes hatalyba lepesenek feltetele a szerzodes minket fel altal torteno alairasa.

3.3. A szoftverkdvetesi szolgdltatdst jogfolytonosan, a muszaki lei'rasban meghatarozott
ervenyessegi ido lejartat figyelembe veve sziikseges biztositani 2024.04.17. napjaig. Vallalkozonak a
szerzodes kereteben biztositando szoftverkdvetesi szolgaltatasra vonatkozo igazolasokat a szerzodes
hatalyba lepeset kdvetd 5 munkanapon beliil kell Megrendelo reszere atadnia.

3.4. Az uzemeltetes-tdmogatds, illetve szoftver tamogatasi szolgaltatasok kdrebe tartozo feladatok
tekinteteben a teljesites idotartama a szerzodes hatalyba lepeset kdvetden 2024.04.17. napjaig tart.

3.5. A teljesites helye:

3.5.1. A jelen szerzodes targyat kepezo feladatok tekinteteben Megrendelo alapvetden tavoli
munkavegzes kereteben keri a szolgaltatas biztositasat, ugyanakkor fenntartja a jogot a helyszini
munkavegzes igenybevetelere is budapesti telephelyein.

3.5.2. A jelen szerzddes kereteben meghatarozott szolgaltatasok szerzddesszeru teljesitese soran
felmeriild licencigazolasok, tovabba a jdtallasra, szoftverkdvetesre es gyartoi tamogatasra vonatkozo
dokumentumot megkuldesenek teljesitesi helye az alabbi e-mail cimek mindegyike:

licenceAdmin@.nisz.hu es

licensz@nisz.hu. illetve

Vevd kapcsoiattartojanak email cime



3.5.3. A papir alapii dokumentum eseten az atadas-atvetel helye: 1149 Budapest, Rona utca 54-56.
szam.

4. Megrendelo jogai es kotelezettsegei

4.1 Megrendelo jogosult a Vallaikozot jelen Szerzodes keretein beliil utasi'tani. Megrendelo jogosult
a Vallalkozd tevekenyseget barmikor ellenorizni. Megrendelo jogosult az elvegzendo feladatok
vegrehajtasat azok befejezeset megelozoen is ellenorizni, azonban Vallalkozo nem mentestil felelossege
alol abban az esetben, ha Megrendelo nem vegez ellenorzest.

4.2 Megrendelo a feladat(ok) meghatarozasat, illetve igeny felmeriileset koveto, esszeru idoben
atadja Vallalkozonak azon, rendelkezesere allo dokumentumokat es informaeiokat, amelyek
szuksegesek Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott feladatai teljesitesehez.

Amennyiben Vallalkozonak az atadott dokumentumokon kiviil - tevekenysegenek szakszeru es
korultekinto ellatasahoz - tovabbi dokumentumra, informaciora, adatra (tovabbiakban egyiitt;
dokumentum) van szuksege jelen szerzodes teljesitesehez, Megrendelo - amermyiben rendelkezesere
all, a rendelkezesre bocsatas indokoltsagat nem vitatja es jogszabaly azt nem zaija ki - koteles a
dokumentumot Vallalkozo erre vonatkozo kerelme kezhezvetelet koveto 5 munkanapon beliil
Vallalkozo rendelkezesere bocsatani.

Vita eseten Felek dokumentaltan, igazolhato modon kotelesek rogziteni azon adatoknak es
informacidknak a koret, amelyek minimalisan szuksegesek ahhoz, bogy Vallalkozo szerzodesszeruen
tudjon teljesiteni.

4.3 Megrendelo jogosult a rendelkezesre allo barmely eszkdzzel ellenorizni, bogy a munkavegzes
soran seriilt-e informaciobiztonsaga. Ezen ellenorzesek soran azonban Megrendelo nem jogosult
Vallalkozo mas megrendeloinek adataiboz bozzaferni, azokat es mas iizleti titkokat megismemi.
Amennyiben jelen szerzodesbez nem kotbeto adat, vagy informacid Megrendelo tudomasara jut, azt
Megrendelo, vagy az erdekeben eljard barmadik szemely/szervezet koteles haladektalanul
megsemmisfteni es errdl Vallalkozdt teljeskoruen tajekoztatni.

4.4 Megrendelo koteles a muszaki leirasban megbatarozottak szerint, a szolgaltatas szerzddesszeru
teljesltese erdekeben, Vallalkozdval egyiittmukddni, tovabba a muszaki leirasban meghatarozott
feladatokat teljesiteni, rendszereibez vald bozzaferest a jelen szerzodes targyat kepezo felad
elvegzesebez sziikseges mertekig biztositani.

4.5 Megrendelo koteles biztositani, bogy Vallalkozd munkatarsai elore egyeztetett idopontban,
jelen szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitese celjabdl, amennyiben a feladat elvegzesebez
sziikseges, a teljesites helyere belepjenek.

4.6 Megrendelo kdtelezettsege a feladat ellatasahoz sziikseges valamennyi szabalyzat, eldiras (igy
peldaul Informatikai Biztonsagi Szabalyzat) es bazirend, illetve Vallalkozd belyszinen dolgozd
munkatarsaira vonatkozd kotelezettsegek (rendeszeti, munkavedelmi, tuzrendeszeti, stb.) ismertetese
Vallalkozdval. Vallalkozd a tajekoztatast kovetden koteles maradektalanul betartani es betartatni a
Megrendelo altal ismertetett eloirasokat.

5. Vallalkozo jogai es kotelezettsegei

5.1 Vallalkozd koteles a jelen szerzodesben meghatarozott feladatait magyar nyelven teljesiteni.

5.2 Vallalkozd kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerzodesben meghatarozott feladatok
teljesitesehez sziikseges engedelyekkel, jogosultsagokkal, szakertelemmel es kelld szabad kapacitassal.



5.3 Vallalkozo felelos az altala nyujtott tevekenyseg minosegi megfelelosegeert, szakszerusegeert,
szerzodesszerusegeert es teljes korusegeert. Vallalkozo koteles a szerzodes szerinti kotelezettsegeit a
tole elvarhato legnagyobb gondossaggal, magas szi'nvonalon teljesi'teni.

5.4 Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott feladatait Megrendelo utasi'tasai szerint, a
Megrendelo egyuttmukodve es erdekeinek ervenyesitesevel, megovasaval, a muszaki lei'rasban
meghatarozott kovetelmenyek, folyamatok betartasa mellett koteles ellatni.

5.5 Vallalkozo koteles Megrendelot haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon beliil irasban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelo celszerutlen vagy szakszerutlen utasi'tast ad. Az
I'rasbeli figyelmeztetes elmulasztasabol eredo karert Vallalkozo felelos.

5.6 Amennyiben Megrendelo elmulasztja valamely jelen szerzodesben meghatarozott
kotelezettsege teljesiteset, VMlalkozo koteles irasban tajekoztatni Megrendelot a mulasztasnak a
munkara gyakorolt elorelathato hatasairol.

5.7 Megrendelo kesedelme a Vallalkozo egyideju kesedelmet kizarja.

5.8 Amennyiben a Szerzodes teljesitese soran Vallalkozo szamara barmikor olyan koriilmeny all
elo, amely akadalyozza az idoben torteno teljesftest, ugy Vallalkozonak haladektalanul, de legkesobb 5
munkanapon belul irasban ertesitenie kell a Megrendelot a kesedelem tenyerol, annak varhato
idotartamarol es okairol.

5.9 Feiek kijelentik, bogy minden esetben - meg akkor is, ha az akadalyt a masik Felnek a kozles
nelkiil is ismemie kellett - kotelesek egymast irasban ertesiteni, ha a Szerzodesben vallalt valamely
kotelezettseg teljesitese elore lathatoan akadalyba utkozik. Az ertesites megkuldese nem zaija ki a
szerzodesszeges jogkovetkezmenyeinek alkalmazasat.

5.10 Vallalkozo koteles a helyszini munkavegzes ideje alatt a vagyonvedelmi, tiizvedelmi,
munkavedelmi, biztonsagtechnikai es technologiai fegyelmet es kozegeszsegiigyi eloirfcokat betartani,
illetve munkavallaloival betartatni a munkavedelemrol szolo jogszabalyokban foglaltak szerint. Ennek
megfeleloen a Vallalkozo munkatarsaira vonatkozoan, a munkavedelemrol szolo 1993. evi XCIII.
torvenyben meghatarozott mxmkabiztonsagi szaktevekenyseg vegrehajtasaert, valamint a
munkavedelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok es szabvanyok betartasaert kizarolag a Vallalkozo
a felelos, es a Megrendelovel szemben semmifele igenye es kovetelese nem lehet e teren.

5.11 Vallalkozo koteles a szerzodes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo szamara
megismerhetove tenni es koteles Megrendelot haladektalanul ertesiteni, ha

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

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

5.12 Vallalkozo a kotelezettsege teljesitesehez bevont mas szemely magatartasaert ligy felel, mintha
maga j^ volna el.

5.13 Vallalkozo a szerzodes alairasakor koteles nyilatkozni sajat es alvallalkozoi adatairol a jelen
Szerzodes vonatkozo 3. szamu mellekletenek kitoltesevel es a Megrendelo reszere torteno atadasaval
(Partnerfelveteli adatlap, melleklet elnevezese: Nyilatkozat Partner Adatairol).



6. Alvallalkozokra vonatkozo rendelkezesek

6.1. Vallalkozo jelen szerzodes teljesi'tesehez a jelen szerzodes vonatkozo 5. szamii mellekleteben
megnevezett alvallalkozokat veheti igenybe.

6.2. Uj alvallalkozo bevonasara iranyulo, hozzajarulasra vonatkozo igenyt irasban, a tervezett
bevonas elott legalabb 15 nappal kell bejelenteni (az alvallalkozo, szakember nevenek, szekhelyenek
vagy lakci'menek, az altala a szerzodes teljesi'tese soran eilatando feladatnak a megadasaval).
Alvallalkozo igenybevetele eseten Vallalkozonak a bejelentesben nyilatkoznia kell arrol, bogy a
teljesi'tesbe bevonni ki'vant alvallalkozo nem all a kozbeszerzesi eljarasban eloi'rt kizard okok hatalya
alatt. A hozzajarulas megkerese soran Vallalkozonak igazolnia kell a 6.2 pont szerinti elvarasok
teljesuleset.

6.3. Vallalkozo jogosult jelen szerzodes teljesitesebe a jelen szerzodes vonatkozo mellekleteben
nevesitett alvallalkozokon feliil tovabbi alvallalkozokat bevonni a jelen, 6. pont eloi'rasainak betartasa
mellett. Tovabbi alvallalkozo teljesitesbe torteno bevonasarbl Vallalkozo legkesobb az alvallalkozo
teljesitesbe valo kozremukodese megkezdese elott 3 munkanappal koteles Megrendelot tajekoztatni
(alvallalkozo nevenek, szekhelyenek vagy lakcimenek, az alvallalkozo altal a szerzodes teljesitese soran
eilatando feladatnak a megadasaval) es egy idejuleg koteles arrol nyilatkozni, bogy a teljesitesbe bevonni
kivant alvallalkozo nem all a kozbeszerzesi eljarasban eloirt kizaro okok batalya alatt.

6.4. Vallalkozo baladektalanul koteles Megrendelot tajekoztatni, ba alvallalkozoja, a szerzodes
teljesfteseben mar nem vesz reszt. A bejelentesben meg kell adni az alvallalkozo, szakember nev6t,
szekbelyet (lakcimet), valamint az alvallalkozo, szakember teljesitesben val6 kozremukodese
befejezesenek az idopontjat. Az olyan szervezet vagy szakember eseteben, amikor a szervezet vagy
szakember kozremukodese a szerzodes teljesiteseben - a Kbt. 138. § bekezdeseben megbatarozottak
szerint - kotelezo, a szerzodes teljesiteseben valo kozremukodes megszunese eseten Vallalkozo koteles
igazolni a Kbt. vonatkozo reszeben megbatarozott feltetelek teljesuleset.

6.5. Szerzodo Felek megallapodnak, bogy a szerzodes teljesiteseben kozremukodo
alvallalkozokban, szemelyekben bekovetkezo, jelen (6.) pontban szabalyozott valtozasok nem
igenyelnek szerzodesmodositast, elegendo arrol a masik Felet irasban tajekoztatni.

6.6. Vallalkozo a teljesites soran jogosan igenybe vett alvallalkozoert, egyeb kozremukodoert ligy
felel, mintba maga jart volna el. Ha Vallalkozo a jelen, 6. pontban szabalyozottak megsertesevel von be
alvallalkozot jelen szerzodes teljesitesebe, felelos azokert a karokert is, amelyek e szervezet
igenybevetele nelkiil nem kovetkeztek volna be.

7. Teljesites, atadas-atvetel, teljesitesigazolas

7.1. Szoftverkdvetesi szolgdltatds

7.1.1. Vallalkozo a szoftverkdvetesi szolgaltatas kdreben koteles a miiszaki leirasban tetelesen
felsorolt es megbatarozott szolgaltatasokat biztositani Megrendeld reszere.

7.1.2. Vallalkozo bivatkozott feladata elvegzesenek igazolasakent, a jelen szerzodes 3.3. pontjaban
megjeldlt batariddn beliil, koteles Megrendeld rendelkezesere bocsatani a szoftverkdvetesi szolgaltatas
jog es szerzddesszeru igenybevetelet, illetve annak barmilyen elerbetdseget tartalmazo igazolast.
(tovabbiakban: igazolas)

7.1.3. Vallalkozo - amennyiben ertelmezett - a fentieken tiil kdteles a jelen szerzodes targyat kepezd
licencekrdl kesziilt Licencinformacios adatlapot (5. szamu melleklet) a szamlaboz csatolni.

7.2. Uzemeltetes-tdmogatds (support)



7.2.1. Vallalkozo a havidljas iizemeltetes- tamogatas biztosi'tasa kereteben a muszaki lei'rasban
tetelesen felsorolt es reszletezett szolgaltatasokat nyujtja Megrendelo reszere, az ott rogzi'tett feltetelek
szerint, abban meghatarozott folyamatlelrasok, iigyrend es SLA elvarasok - igy kiilonosen
hibabejelentes kezelesere vonatkozo folyamatok - betartasaval.

7.2.2. Vallalkozo a hivatkozott, havidljas feladat elvegzeset havi teljesltmeny-kimutatas
(tovabbiakban: teljesltmeny-kimutatas) Megrendelo reszere torteno atadasaval Igazolja. A teljesltmeny-
kimutatasbol megallaplthatonak kell lennle, hogy teljesiiltek az ,,5/8-as HelpDesk" es a „Hibajavltas,
hlbaelharitas" kereteben elvegzett feladatok es az SLA szintek, llletve minden olyan kdvetelmeny, mely
a Muszaki lelrasban meghatarozasra keriilt.

7.3. Szoftver tdmogatdsi szolgdltatdsok

7.3.1. Vallalkozo koteles a muszaki lelrasban reszletezett, szoftver tamogatasi szolgaltatasok koreben
meghatarozott tlpusii feladatokat Megrendelo egyedi megrendelesehen foglaltak szerint ellatnl. Az
egyedl megrendelesre rendelkezesre allo, opcionalisan lehlvhato maximalis idokeret 480 fejlesztoi
memokora. Az idokeret terhere elszamolhato legkisebb idoegyseg egy fejlesztoi memokora.

7.3.2. Megrendelo a szerzodes idotartama alatt barmikor jogosult egyedi megrendelest
kezdemenyezni. Megrendelest megelozoen Felek egyeztetni kotelesek az adott feladathoz sziikseges
fejlesztoi memokora szuksegletrol.

7.3.3. Az egyedi megrendelesben, a Megrendelo altal megadott, feladathoz rendelt maximalis
idorafordltas kapcsan Vallalkozo, az egyedi megrendeles kezhezvetelet koveto 48 oran beliil eszrevetelt
tehet, amennyiben nem ert egyet a meghatarozott idotartammal. Megrendelo az eszrevetel kezhezvetelet
kovetoen haladektalanul megvizsgalja az abban foglalt indoklas okszeruseget es sziikseg eseten
feliilvizsgalja a feladatot vagy a feladathoz rendelt idokeretet.

7.3.4. Vallalkozo koteles minden egyedi megrendelest a megrendeles megkiildeset kovetoen azonnal,
de legkesobb 48 oran belul visszaigazolni. Amennyiben Vallalkozo nem igazolja vissza a megrendelest
a fent meghatarozott hataridoben, Megrendeld az egyedi megrendelest visszaigazoltnak tekinti.

7.3.5. Megrendelo nem kezdemenyezhet, Vallalkozo pedig nem igazolhat vissza olyan feladatot,
amelynek teljesltese tulnyiilna jelen Szerzodes idotartaman.

7.3.6. Szoftertamogatasi szolgaltatas megrendelese eseten Vallalkozo koteles a feladatot maximum 30
munkanapon beliil elvegezni. Felek ettol csak Megrendelo javaraterhetnek el.

7.3.7. Vallalkozo a „Szoftvertamogatasi szolgaltatas" koreben egyedi megrendeles koreben elvegzett
feladat teljeslteset az alabbiak szerint igazolja:

Szoftverfejlesztes: a Muszaki lelrasban meghatarozott tartalmii Fejlesztesl lap (tovabbiakban:
fejlesztesl lap) alalrasaval,

Konzultacid: a Megrendelo altal alalrt konzultaelos feladat klmutatassal (tovabbiakban:
konzultaclos feladat kimutatasa), amihez csatolando a konzultacio jellegetol (szemelyes,
telefonos, elektronikus level litjan torteno) ftiggoen a teljesltest alatamaszto esetleges tovabbi
dokumentumok.

7.4. Atadds-dtvetellel kapcsolatos rendelkezesek

7.4.1. Megrendelo kljelenti, hogy a jelen Szerzodesben es Muszaki lelrasban (1. szamu melleklet)
meghatarozottak alapjan Vallalkozo altal ellatando feladatok vonatkozasaban hataridoben teljeslt a



Vallalkozo, ha az atadas-atvetel a szerzodesben vagy egyedi megrendelesben eloi'rt teljesi'tesi hataridon
belul megkezdodik.

7.4.2. Megrendelo az egyes reszfeladatok tekinteteben kizarolag akkor koteles atvenni es jovahagyni
a Vallalkozo altal elvegzett feladatot, ha Vallalkozo teljesi'tese maradektalanul eleget tesz a Megrendelo
altal eloi'rt kovetelmenyeknek, a teljesi'tes a szerzodes es Muszaki lelras szerinti tartalomnak es
minosegnek megfelel.

7.4.3. Vallalkozo a jelen szerzodes targyat kepezo feladatok tekinteteben, a teljesites igazolasahoz
kapcsolodoan az alabbi dokumentumokat koteles elkesziteni es atadni Megrendelo reszere, amelynek
alapjan a Megrendelo az elvegzett munkat nyomon kovetheti, igazolhatja:

FELADAT

„TELJESITESZ

IGAZOLO

BIZONYLAT"

(tovabbiakban: TIB)
ALAPJAT KEPEZO

DOKUMENTUM

benyujtAs
HATARIDEJE

TIB,

elszAmolas

Szoftverkovetesi
szolgdltatds

igazolas jelen szerzodes 3.3.
pontjaban meghatarozott

hataridon beliil

1 dbTIB

1 db szamla

Uzemeltetes-tdmogatds
(support)

telj esitmeny-kimutatas
havonta

havi rendszeresseggel, a
targyhdnapot koveto
hdnap 5. napjaig

havonta 1 db TIB

havonta 1 db

szamla

Szoftver tdmogatdsi
szolgdltatdsok

fejlesztesi lap es/vagy
konzultacios feladat

kimutatasa egyedi
megrendelesenkent

egyedi megrendelesben
meghatarozott feladat
elvegzeset kovetoen

haladektalanul

egyedi
megrendelesenkent

1 dbTIB

egyedi
megrendelesenkent

1 db szamla

7.4.4. Amennyiben Megrendelonek az atadott, 7.4.3. pontban meghatarozott dokumentumokkal
kapcsolatban eszrevetele, kifogasa van, azt haladektalanul jeleznie kell Vallalkozonak es Felek a
kerdesrol egyeztetest tartanak.

7.4.5. Megrendelonek az atadas-atvetel sor^ nem kell vizsgalnia azokat a tulajdonsagokat,
amelyeknek a minoseget taniisi'tjak, vagy amelyekre a jotallas vonatkozik.

7.4.6. Barmely nem szerzodesszeru teljesi'tes jogi fenntartas nelkiili elfogadasa Megrendelo reszerol
nem ertelmezheto joglemondaskent azon igenyekrol, amelyek Megrendelot a szerzodesszeges
kovetkezmenyekent megilletik.

7.5. TeljesUesigazolds

7.5.1. Megrendelo a Kbt. 135. §-a alapjan koteles a teljesitesekrol, a 7.4.3. pontban foglaltak szerint
nyilatkozni, a jelen szerzodes „Teljesitest Igazold Bizonylat" (a tovabbiakban: TIB) ci'mu 4. szamii
mellekletenek alkalmazasaval. A TIB csak a Megrendelo altal megvizsgalt es tenylegesen teljesi'tett
szolgaltatasok vonatkozasaban adhato ki.

7.5.2. Megrendelo a szamlazas alapjat kepezo, szerzodesszeruen teljesi'tett feladatok vonatkozasaban,
a Vallalkozo altal benyiijtott, es Megrendelo altal elfogadott, 7.4.3. pontban szereplo dokumentumok es



azok mellekleteinek hianj^alan atvetelet, illetve ezek alapjan a szerzodesszeru teljesi'tes ellenorzeset
kovetoen, a Kbt. 135. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon belul, kialHtja a TIB-et Vallalkozo
reszere.

A TIB kialli'tasaval Megrendelo igazolja, bogy az adott szamlahoz tartozo szerzodesszeruen teljesi'tett
feladatokat a Vallalkozo elvegezte, teljesites a jelen Szerzodes es Muszaki lei'ras szerinti tartalomnak es
minosegnek megfelelt.

7.5.3. Megrendelo a TIB kiallitasat mindaddig megtagadhatja, mlg Vallalkozo a TIB kialHtasahoz
sziikseges dokumentumokat nem adja at teljeskdruen, Megrendelo altal elolrt formaban. Amennyiben
Megrendelo kifogast emel, a kifogas okairol irasban tajekoztatja Vallalkozot. Vallalkozo koteles a
kifogasban foglaltak javi'tasara a kifogasban meghatarozott pothataridoben.

8. A fizetendo ellenertek

8.1. A jelen szerzodes targyat kepezo feladatok arat, egysegarat jelen szerzodes 2. szamii melleklete
tartalmazza.

8.2. A jelen Szerzodes kereteben nyiijtott Szoftverkdvetesi szolgdltatdshoz kapcsolodo feladatok dlja
82.125.000- Ft + AFA, azaz nyolcvankettomillio-egyszazhuszonotezer forint + altalanos forgalmi
ado.

8.3. A jelen Szerzodes kereteben nyujtott Uzemeltetes-tdmogatds (support) szerzodes idotartama
alatt fizetendo dlja 108.000.000- Ft + AFA, azaz egyszaznyolcmillio forint + altalanos forgalmi ado.
Megrendelo az iizemeltetes -tamogatasi feladatok dljat havonta utolag, egyenlo reszletekben fizeti meg
a Vallalkozonak.

Amennyiben jelen Szerzodes nem a honap elso napjan lep hatalyba, az elso es az utolso alkalommal
Vallalkozo tort havi dijra jogosult. Tort honapra a fizetendo dlj a targy havi dij naptari napokra szamolt
aranyosltott resze.

8.4. Jelen Szerzodes kereteben nyujtott Szofti'er tdmogatdsi szolgdltatdsok dlja mindosszesen
maximum 9.000.000- Ft + AFA, azaz kilencmillio forint + altalanos forgalmi ado. A Szoftver
tdmogatdsi szolgdltatdsok vonatkozasaban leadott egyedi megrendeles dlja 18.750 Ft/fejlesztoi
mernokora + AFA, azaz tizennyolcezer-hetszazotven forint/fejlesztoi mernokora + altalanos
forgalmi ado dij alapulvetelevel, a korabban meghatarozottak szerint keriil megallapltasra es
felhasznalasra.

8.5. Jelen szerzodes osszesen erteke 199.125.000 Ft + AFA, azaz egyszazkilencvenkilencmillio-
egyszazhuszonotezer forint + altalanos forgalmi ado.

8.6. Felek rogzltik, bogy az Afa mertekere a mindenkor batalyos jogszabalyi rendelkezesek az
iranyadoak.

8.7. Vallalkozo tudomasul veszi, bogy a jelen szerzodesben meghatarozott dljak a szerzodesszeru
teljesltesbez szukseges valamennyi koltseget es ellenerteket, tovabba barmilyen jogatadas ellenerteket
magaban foglalja, ezert a Vallalkozo mas jogclmen tovabbi ellenertek felszamltasara nem jogosult,
tovabba koltsegei megteriteset semmilyen jogclmen nem igenyelbeti.

8.8. A jelen Szerzodesben meghatarozott arak a szerzodes idotartama alatt kotottnek tekintendok,
azok semmilyen jogclmen nem emelbetok.



9. Fizetesi feltetelek

9.1. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - I'gy kiilonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo penzugyi teljesi'teset
adoigazolas benyiijtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ugy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerint jar el a kifizetes scran.

9.2. Vallalkozo a vallalkozasi dljra Kbt. 135. § (1) es (6) bekezdesben foglalt rendelkezesnek
megfeleloen a szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 167. § (1) es (3) bekezdeseben foglaltak alapjan
kiallltott szamla elleneben jogosult. amit a Vallalkozo a mindket fel altal alalrt Teljesltest Igazolo
Bizonylat (tovabbiakban: TLB, 4. szamii melleklet) alapjan, annak kialli'tasat kovetoen amindenkori Afa
tv. szabalyai szerint allit ki, es azzal egyiitt nyiijt be a Megrendelonek.

9.3. A szamla szabalyszeru kiallftasa utan a Vallalkozo a szamlat a Megrendelo nevere es a
Megrendelo kozponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelo 9.4. pent elektronikus
szamla befogado e-mail clmere kiildi.

9.4. Megrendelo a Kbt. 27/A. § alapjan lehetove teszi elektronikus szamla befogadasat is a
Megrendelo e invoice(a),nisz.hu e-mail eimen.

9.5. Megrendelo a Vallalkozo altal benyujtott szamlaval kapcsolatos kifogasait - az indok(ok)
megjelolesevel, a szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beliil kiildi meg a Vallalkozo
reszere. A fizetesi hatarido a szamla ujboli benyujtasat kovetoen lijra kezdddik.

A Vallalkozo jogszabalyi eloirasoknak, illetve a jelen szerzodesben foglalt rendelkezeseknek
megfeleloen kiallitott szamlajanak befogadasat a Megrendelo nem tagadhatja meg.

Szamlaval kapcsolatos kdvetelmenvek

9.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallltani:
a szamlan szerepeltetni sziikseges a NISZ Nemzeti Infokommunikaeios Szolgaltato
Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag nevet, elmet es altala megadott belso azonositasra
szolgalo szerzodesszamot,
a szamla(k)nak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII.
torveny (Afatv.) 58. §, 169. § es 175. § szerinti eloirasoknak,
a szamlan szerepeltetni sziikseges a szallitott termekek/szolgaltatasok megnevezeset,
TESZOR szamot,

a szamlan fel kell tiintetni a Vallalkozo bankszamlaszamat, a bank nevet, valamint az
adoszamat,

fizetesi hataridokent a szamla kezhezveteletol szamftott 30 napot,
a szamlan fel kell tiintetni a „szamla" elnevezest.

Kifizetes modja

9.7. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy banksziineti napra esik,
akkor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.

9.8. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendelo a jelen szerzodessel kapesolatban, a korabban
ismertetett eseten kiviil, az elolegfizetest kizarja.

9.9. Megrendelo fizetesi kesedelme eseten Vallalkozot a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese szerinti
kesedelmi kamat illeti meg. Megrendelo menteslil a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol,
amennyiben Vallalkozd a szamlat nem a szerzodesben a szamla megkiildesere meghatarozott 9.4 pent



cimre (postafiok vagy e-mail) nyiijtja be, vagy a szamla egyeb - jelen szerzodesben szabalyozott okbol
- nem fogadhato be.

Eeveb rendelkezesek

9.10. A Szerzodes hatalya alatt Vallalkoz6(k) a Cegbi'rosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a
neveben, cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom)
munkanapon belul koteles a Megrendelot I'rasban ertesi'teni, valamint meekuldeni a treasurv@,nisz.hu e-
mail cimre.

9.11. Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a Szerzodes teljesftesevel osszefuggesben olyan
koltsegeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pent ka-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem
megfelelo tarsasag tekinteteben merulnek fel, es melyek Vallalkozo adokoteles jovedelmenek
csokkentesere alkalmasak.

9.12. A kiilfoldi adoilletosegu Vallalkoz6(k) k6teles(ek) a szerzodeshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, bogy az illetosege szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegely igenybevetele nelkiil.

10. Szerzodesszeges, szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek

10.1. Amennyiben Vallalkozo a jelen Szerzodesben meghatarozott feladatokat olyan okbol,
amelyert felelos, a megadott hataridore a Szerzodesben meghatarozottak szerint nem teljesiti, akkor ez
kesedelmes teljesltesnek minosul. Ebben az esetben Vallalkozo kesedelmi kotbert koteles fizetni.

A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a kesedelem 11. naptol napi 1%
merteku. A kesedelemi kotber maximalis merteke 20%. A kotber alapja a „Szoftverk6vetesi
szolgaltatas" eseten annak netto erteke, „Szoftver tamogatasi szolgaltatasok" eseten az adott feladat
netto erteke. Az „Uzemeltetes tamogatas (Support)" eseten Megrendelo kizardlag az SLA megsertese
miatt ervenyesit kotbert.

10.2. Az „Uzemeltetes tamogatas (Support)" eseten Vallalkozo, a Muszaki lefrasban meghatarozott
SLA szintek megsertese eseten hibas teljesitesi kotbert koteles fizetni, az alabbiak szerint;

Hiba

tfpusa

A  naptari
honap elso
SLA sertese

A  naptari
bonap 2. SLA
sertesetol

szamitva

Kritikus

hiba (SI)
1%

2%

Siilyos hiba
(S2)

0,75%
1,5%

Egyeb hiba
(S3)

0,5%
1%

Azokat az SLA serteseket, amelyek eseteben a funkciojavitasi, illetve szallitasi hataridot 24 oraval
meghaladja Vallalkozo, azok kiilon SLA sertesnek minosiilnek es minden tovabbi megkezdett 24
orankent ismetelt SLA sertesnek minosul. A hibas teljesitesi kotber alapja a hibas teljesitessel erintett
honapra vonatkozo netto iizemeltetes-tamogatasi dij.

10.3. Vallalkozo siilyos szerzodesszegese eseten Megrendelo jogosult a Szerzodest azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni es jelen szerzodes ertekebol a meghiusulasig meg nem fizetett
resz 25 %-a merteku meghiusulasi kotbert kovetelni.
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10.4. Felek rogzitik, hogy ugyanazon kotberalap tekinteteben csak egy kotber alkalmazhato.

10.5. Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesftot alh't ki, melynek osszeget jogosult a Vallalkozot
megilleto dijba beszami'tani. Megrendelo jogosult az esedekesse valt kotber osszeget a vallalkozoi dijbol
visszatartani a Kbt. szabalyainak betartasaval.

10.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kotbert meghalado karanak
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi kotber megfizetese nem menteslti a teljeslt6s alol.

10.7. A kotberigenyek ervenyesi'tese nem zarja ki a szerzodesszegesbol eredo egyeb igenyek
ervenyesi'tesenek lehetoseget. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdese alapjan a jogosult hibas teljesi'tes miatti
kotber mellett nem ervenyeslthet szavatossagi igenyt.

11. Jotallas, szavatossag

11.1. Vallalkozo 12 honap jotallast es gyartoi tamogatast vallal az altala vegzett tevekenysegek,
szolgaltatasok es elvegzett munkak, kapcsolodo termekek vonatkozasaban. A jotallas es gyartoi
tamogatasi ido kezdete a feladat sikeres elvegzesenek idopontja.

11.2. A jotallasi igenybol fakado kotelezettseg teljesftesevel kapcsolatos valamennyi koltseget
Vallalkozo viseli.

11.3. Megrendelo kotelezettsege, hogy a jotallas idotartama alatt tudomasara jutott hibat, es az ezzel
kapcsolatos minden koriilmenyt Vallalkozoval haladektalanul Irasban kozoljdn. Vallalkozo koteles a
hibat a leheto legrovidebb idon beliil elharitani.

11.4. Egyebekben a Vallalkozo jotallasi, szavatossagi felelossegere a Ptk. es a vonatkozo egyeb
jogszabalyok rendelkezesei az iranyadok.

11.5. Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogrol szolo 1999. evi torveny (tovabbiakban: Szjt.) hatalya ala
tartozo, jelen szerzodes kereteben letrejott termekek eseteben, a szavatossagi igenyek vonatkozasaban,
az egyeb szavatossagi igenyek mellett, Megrendelo jogosult a Ptk. 6:159. § (2) b) pontjaban szereplo
szavatossagi igeny ervenyesitesere, miszerint a hibat a Vallalkozo kotelezett koltsegere maga
kijavfthatja vagy massal kijavfttathatja, vagy a szerzodestol elallhat, ha a Vallalkozo kotelezett a
kijavltast vagy a kicserelest nem vallalta, e k6telezettseg6nek a Ptk. 6:159. § (4) bekezdes szerinti
feltetelekkel nem tud eleget tenni, vagy ha ajogosultnak a kijavit^hoz vagy kicsereleshez filzodo erdeke
megszunt.

12. A szerzodes modositasa, megszuntetese es megszunese

12.1. Felek jelen szerzodest kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es kizarolag
irasban modosithatjak.

12.2. Jelen szerzodes rendes felmondassal, kizarolag Megrendelo reszerol, kizarolag abban az esetben
szuntetheto meg, amennyiben a Megrendelo, mint kijelolt kozponti szolgaltatdhoz delegalt feladat
megszunik, illetve a Megrendelo nem koteles, jogosult a jelen szerzodes targyat kepezo feladat
elvegzesere, elvegeztetesere.

12.3. Barmelyik Fel jogosult a szerzodest - ha sziikseges olyan hataridovel, amely lehetdve teszi,
hogy Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben azonnali
hatallyal - felmondani abban az esetben, ha

a masik Fel ellen jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy,
a masik Fel vegelszamolassal torteno megszuneset hatarozta el;
a masik Fel jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettsegeit siilyosan megszegi;
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a masik Fel olyan magatartast taniisit, mely a tovabbi egyuttmukodest kizarja.

12.4. Megrendelo jogosult Vallalkozo sulyos szerzodesszegese eseten Vallalkozohoz intezett I'rasbeli
ertesi'tesevel a szerzodest - ha sziikseges olyan hataridovel, amely lehetove teszi, bogy Megrendelo a
szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben azonnali hatallyal - felmondani.
Sulyos szerzodesszegesnek minosul kiilonosen, ha:

- a kesedelmi vagy hibas teljesltesi kotber eleri a maximumot,
- Vallalkozo valamely jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettseget sajat erdekkoreben
felmeriilt okbol, Megrendelo erre vonatkozo felszolMsa ellenere, Megrendelo altal megadott
hataridore nem teljeslti.

12.5. Megrendelo a Kbt. 143. §-anak (1) bekezdeseben meghatarozott esetekben a szerzodest
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozo rendelkezesei szerint a szerzodestol elallhat.

12.6. Megrendelo koteles a szerzodest felmondani, vagy attol elallni, ha a szerzodes megkoteset
kovetoen jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekinteteben a kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn,
es ezert ki kellett volna zami a kozbeszerzesi eljarasbol.

12.7. Megrendelo jogosult es egyben koteles jelen szerzodest - ha sziikseges olyan hataridovel, amely
lehetove teszi, hogy Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben
azonnali hatallyal - a Kbt. 143. § (3) bekezdeseben meghatarozott esetek valamelyikenek bekovetkezese
eseten felmondani. Jelen pont szerinti felmondas eseten Vallalkozo a szerzodes megszunese elott
teljesftett szolgaltatas szerzodesszeru penzbeli ellenertekere jogosult.

12.8. Vallalkozo Megrendelo sulyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest Megrendelohoz
intezett irasbeli ertesitesevel, azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegest kovet el
Megrendelo kiildnosen, ha a szerzodesben meghatarozott fizetesi kotelezettsegenek Vallalkozo frasos
felszolftasa ellenere, az abban megadott hataridoig jogszerutleniil nem tesz eleget.

12.9. A felmondasrol irasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes megszunesenek idopontja a
felmondasrol sz616 ertesites kezbesitesenek napja vagy a felmondasban megjelolt nap.

12.10. Az azonnali hatalyii felmondas a jotallas es szavatossag hatalyat nem erinti.

13. Felhasznaloi jogok, szavatossag

13.1. A Vallalkozo szavatossagot vallal azert, hogy a jelen Szerzodes kereteben altala letrehozott
szerzoi vedelem alatt allo miiveken nem all ferm harmadik szemelyeknek olyan szerzoi
vagyoni/felhasznalasi joga, amely Megrendelo jelen szerzodesbol fakadb felhasznalasat korlatozna
vagy akadalyozna, egyebkent az ilyen szellemi alkotasok vagyoni jogai a Vallalkozot vagy annak
alvallalkozojat illetik meg. Harmadik szemely ilyen korlatozd vagy akadalyozo igermyel valo fellepese
eseten a Vallalkozo kozvetleniil fellep a Megrendelo jogos erdekei vedelmeben.

13.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelo szamara atengedi a jelen Szerzodes alapjan letrejott
szellemi alkotasok teljes korii vagyoni jogat, korlatozasmentes felhasznalasi es tovabbhasznositasi jogat.
Kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vallalkozonak, sem harmadik szemelynek nines es —
idobeli, teriileti es egyeb korlatozas nelkiil — a jovoben sem lesz olyan szerzoi vagy egyeb, a szellemi
alkotasok korebe tartozb joga, amely a Megrendelot barmilyen modon vagy mertekben akadalyozna a
szellemi alkotasok kizarolagos felhasznalasaban, ideertve a sokszorositast, a szamitbgeppel es
elektronikus adathordozora torteno masolast, valamint az atdolgozast is. A jelen pontban foglalt
rendelkezes nem vonatkozik azokra a szerzoi jogokra, amelyek atruhazasa, illetve atszallasa jogszabaly
erejenel fogva kizart. A fenti kijelentes valosagaert, illetve a kotelezettseg teljesiteseert a Vallalkozo
teljes karten'tesi felelosseget vallal, egyben — idobeli, teriileti es egyeb korlatozas nelkiil — hozzajarul
a Szerzodes alapjan letrejott szellemi alkotasoknak, miiveknek a Megrendelo es az altala megjelolt
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alfelhasznalok altali felhasznalasahoz (beleertve a fentiek szerinti felhasznalasi modokat is). A jelen
pontban meghatarozott kotelezettseg teljesitesenek, illetve a hozzajarulas megadastoak ellenerteket a
Vallalkozo altal meghatarozott arak magukban foglaljak.

13.3. Megrendelo, a Vallalkozo altal ajelen Szerzodes kereteben, egyedileg fejlesztett szoftver reszekre
es a dokumentaciora teljeskoru vagyoni jogot szerez, igy tobbek kdzott jogosult a szoftver megfelelo
hardver- es szoftverkomyezetben torteno telepi'tesere, fiittatasara, tarolasara es archivalasara teriiletileg,
idoben es felhasznalo szamban - a jelen szerzodes kereteben atadott licenc(ek) felhasznaloi szama
teijedelmeig - korlatlan, kizarolagos felhasznalasi jogot kap es gyakorol, tovabba Megrendelo
alfelhasznalasi engedelyekre is kiterjedo felhasznalasi jogot kap kapcsolt vallalkoz&ai, illetve az allami
szervek vonatkozasaban. A Megrendelo a Vallalkozo egyedi engedelye nelkiil jogosult ajelen Szerzodes
kereteben egyedileg fejlesztett szoftver atdolgozasara, feldolgozasara, egyeb modosftasra, illetoleg arra,
bogy ezen feladatok elvegzesere hatmadik szemellyel szerzodest kosson.

13.4. Megrendelo, a Vallalkozo altal jelen szerzodes kereteben elkeszitett dokumentumokra teljeskoru
vagyoni jogot szerez, teriiletileg, idoben es felhasznalo szamban, korlatlan, kizarolagos felhasznalasi jogot
kap es gyakorol, tovabba alfelhasznalasi engedelyekre is kiterjedo felhasznalasi jogot kap kapcsolt
vallalkoz^ai, illetve az allami szervek vonatkoz&aban. A Megrendelo a Vallalkozo egyedi engedelye
nelkul jogosult a dokumentumok atdolgozasara, feldolgozasara, egyeb modosftasra, illetoleg arra, hogy
ezen feladatok elvegzesere harmadik szemellyel szerzodest kosson.

13.5. A Szerzodes kereteben elkeszitett, illetve atadott Dokumentumokhoz kapcsolodo adatbazisban
szereplo adatvagyon is a Megrendelo tulajdona. Az adatbazishoz valo hozzaferest, tovabbi feldolgozast,
elemzest, ertekelest a Vallalkozo a Szerzodes kereteben maradektalanul biztositani koteles. Vallalkozo az
altala vegzett fejlesztesek tekinteteben, valamennyi az altala kifejlesztett szoftvertermekekre es
dokumentaciora, ajelen szerzodes szerinti tartalommal felhasznalasi jogot ad a Megrendelo reszere, ahol
a fenti jogot a bevezetendo rendszer gyartoja altal biztosftott licenc nem korlatozza.

13.6. Vallalkozo - a dobozos, illetve kereskedelmi termekek kivetelevel - koteles a szoftver, jelen
szerzodes alapjan kifejlesztett, mindenkori aktualis verziojanak Vallalkozo altal a megrendelo reszere
keszitett forraskodjat, tovabba ennek modositasahoz es auditalas^oz szukseges minden informaciot,
dokumentaciot atadni, amely esetben a forraskod a megrendelo tulajdonaba keriil. A Megrendelo ajelen
pont szerinti szoftver modositasaihoz a dokumentaciot es a forraskodot jogosult korlatozas nelkul
felhasznahii, igy a tovabbfejlesztese t^gyaban inditott (kozjbeszerzesi elj^as soran ezekbe a lehetseges
vallalkozoknak a szukseges mertekben betekintest engedhet, illetoleg a Megrendelonek, illetve a nyertes
ajanlattevonek atadhatja a tovabbhasznositas lehetosegevel.

13.7. Vallalkozo a szerzodes teljesitese soran vegzett fejlesztesekhez kesziilt forraskodot
rendszerezetten elhelyezett, reszletes kommentekkel (objektumok es tagjaik kozotti kapcsolat, hierarchia,
be- es kimenetek stb.) koteles ellatni. A kod - konunentezes soran a beszedes technikai elnevezesek
hasznalata es a tisztan tagolt, rendezett kod, valamint a bovithetoseg es a kompatibilit^i szempontok szem
elott tartasa is Vallalkozo feladatat kepezi.

13.8. Ameimjdben Vallalkozo a szoftver elkeszitesehez mas szemelyt is igenybe vesz, koteles a
kozremukodo termeszetes es jogi szemelyekkel olyan tartalmii szerzodeseket kotni, hogy a felhasznaloi
jogot Megrendelo, a Megrendelo es Vallalkozo kozotti szerzodesekben irt feltetelekkel megszerezhesse.

14. Titoktartas, Adatkezeles, Korrupcioellenes klauzula

14.1. Vallalkozo vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo szabalyozasnak
megfeleloen uzleti titok cimen nem tagadja meg a tajekoztatast ajelen szerzodes lenyeges tartalmarol.

14.2. Felek tudomassal bimak arrol, hogy uzleti titokra hivatkozassal nem lehet olyan adat
nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy megtiltani, amely a kozbeszerzesi eljaras soran ertekelesre
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keriilt, de az ezek alapjaul szolgalo reszinformaciok, alapadatok nyilvanossagra hozatalat az arra
illetekes megtilthatja.

14.3. A Felek kotelesek a szerzodes teljesi'tese soran tudomasukra jutott iizleti titkot megorizni,
minden, bizalmasnak minosi'tett informaciot, adatot vagy tenyt bizalmasan kezelni.

14.4. A Vallalkozo a Megrendelo elozetes Irasos hozzajarulasa nelkiil az eljaras folyaman tudomasara
jutott informaciokat kizarolag a szerzodes teljesi'tesere hasznalhatja fel.

14.5. A szerzodes teljesi'tese soran a Vallalkozo tudomasara jutott, a Megrendelo kezeleseben levo
adatokat szigonian bizalmasan, az adatvedelmi jogszabalyok rendelkezeseit megtartva kezeli,
nyilvanossagra nem hozza, nem teszi azokat illetektelen harmadik szemely reszere hozzaferhetove,
valamint ezeket a Megrendelo erdekeivel ellentetes egyeb modon nem hasznalja fel.

14.6. Vallalkozd alkalmazottai es Vallalkozoi fele torteno informaciokozlesnek bizalmasnak kell

lenni, es csak olyan mertekig megengedett, mely az adott szerzodes teljesitesenek szempontjabol
feltetleniil sziikseges.

14.7. Amennyiben jelen szerzodes teljesitesehez hozzatartozik valamely informacio kiadasa, a
Vallalkozo kizarolag a Megrendelo altal elozetesen, frasban kiadhato informacidkent kozolt adatokat
szolgaltathatja ki.

14.8. Vallalkozo teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol eredo
karokert es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a
Megrendelo jogosult -jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani es kotbert ervenyeslteni.

14.9. Megrendelo vallalja, hogy az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny
adatbiztonsagra vonatkozd es a Btk. szemelyes adattal valo visszaelesre, a kozerdekii adattal valo
visszaelesre es az iizleti titok megsertesere vonatkozo rendelkezesei tovabba a 2016/679 EU adatvedelmi
rendelet („GDPR") ertelmeben Vallalkozonak kizarolag - a jelen Szerzodes teljesitesevel
osszefuggesben - anonimizalt informaciot es adatot (ideertve, de nem kizarolagosan szemelyes adatot
(ide nem ertve a szerzodes teljesitese soran kozremiikodo kapcsolattarto szemelyek neve, telefonszama
es e-mail cime), erzekeny adatot, kiilonleges adatot, kozerdekii adatot, a rendszer miikodesevel
osszefiiggo informaciot es adatot) ad at, hoz tudomasara, ermek elmulasztasabol, kesedelmes
teljesitesebol, valamint a pontatlan adatkozlesbol eredo, vagy azzal osszefiiggo minden felelosseg, kar
Megrendelot terheli.

14.10. Korrupcioellenes klauzula
■  Felek tudataban vannak a korrupcioellenes jogszabalyokkal valo megfelelosegi

kotelezettsegnek, es felek fontosnak tartjak annak figyelembevetelet a szerzodes megkotese
soran.

■  Felek kijelentik, hogy az etikus iizleti magatartasnak megfeleloen a szerzodesben foglalt iizleti
dontes, valamint a szerzodes tartalmara vonatkozd feltetelek kialakitasa objektiv szempontok
alapjan tortent. Mindket fel fontosnak tartja, hogy szerzodeskotes tisztan iizleti alapon sziilessen
meg.

■  Szerzodo felek elfogadjak, hogy jelen szerzodes vonatkozasaban a korrupcioellenes
jogszabalyoknak valo meg nem feleles a szerzodes azonnali hatalyii felmondasat, valamint a
megfelelo korrekcios lepesek megtetelet vonhatja maga utan.
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15. Vis maior

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesites vagy meghiusulas vis
maior eredmenye.

15.2. A jelen pent ertelmezese szempontjabol Felek „vis maior"-nak tekintik azokat a szerzodesszeru
teljesftest akadalyozo, vagy meghiiisfto esemenyeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozo Fel ellenorzesi
koren kiviil eso, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem lathato koriilmeny okoz es a vis maiorra
hivatkozo Feltol nem elvarhato, hogy az erre okot ado koriilmenyt elkeriilje vagy elharftsa, igy
kiilonosen;

a) termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan, stb.);
b) tuz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;
c) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodes;
d) haboni vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgosftas,

rekviralas vagy embargo;
e) sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsiny, polgarhaboni es

terrorcselekmenyek;
f) zendiiles, rendzavaras, zavargasok.

15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerzodesben foglalt hataridok nem teljesithetdek, errol a vis
maior esemenyre hivatkozo Fel koteles haladektalanul irasban tajekoztatdst adni es a tajekoztatas alapjan
Felek kotelesek egyeztetni egymassal a szerzodes teljesitesenek tovabbi modjarol. Amennyiben
Megrendelo egyeb iranyii irasos utasftast nem ad, Vallalkozonak tovabb kell teljesftenie szerzodeses
kotelezettsegeit, amennyiben az eszszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden esszeru altemativ
modot a teljesitesre.

15.4. A vis maiorra hivatkozo felet terheli a 15.2. pontban szereplo feltetelek ketseget kizaro es teljes
korii bizonyitasa.

15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesitesi hatarido meghaladja a teljesftesi hatarido leteltet
koveto 15 naptari napot, a Megrendelonek jogaban all - valasztasa szerint - jelen szerzodestol elallni
vagy jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben mindket Fel maga viseli a vis maior
miatt felmeriilt karat.

16. Felek kozotti kapcsolattartas

16.1. A jelen szerzodes teljesftese soran a felek reszerol kapcsolattartasra jogosult:

a) Megrendelo reszerol:
Nev: Elek Jozsef

Beosztas: E-ugyintezesi szerver platform iizemeltetesi osztalyvezeto
Telefonszam: +36 1 795 7155

Mobiltelefon szam: +36 30 475 9069

E-mail elm: Elek.Jozsef@nisz.hu

b) Vallalkozo reszerol:
Nev: Szabo Aron

Beosztas: Senior FT biztonsagi tanacsado
Telefon szam: +36 1 371 2555

Mobiltelefon szam: +36 70 505 4060

E-mail cim: aron.szabo@egroup.hu

c) Vallalkozo reszerol (uzleti kapcsolattarto):
Nev: Kuthy Domokos
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Beosztas: Operacios vezeto
Telefon szam: +36 1 371 2555

Mobiltelefon szam: +36 20 388 9303

E-mail dm: domokos.kutliy@egroup.liu

16.2. Jelen szerzodesben Megrendelo reszerol teljesi'tes igazolasara egyiittesen jogosult szemelyek:

Nev: Bakos Bela

Beosztas: Kormanyzati adatkdzpont es rendszeruzemeltetesi agazati igazgatd

es

Nev: Kiss-Lajos Zoltan
Beosztas: Rendszeruzemeltetesi igazgato

16.3. Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik litjan tartjak a szerzodes teljesitese soran a
kapcsolatot. Barmelyik Pel jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatarozott
kapcsolattartoja/teljesitesigazoldja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek megallapodnak, bogy a
16.1-16.2 pontban meghatarozott kapcsolattartok/teljesitesigazold szemelyeben bekovetkezo valtozas
nem igenyel szerzodesmddositast, elegendo arrol a masik Felet irasban tajekoztatni. A
kapcsolattarto/teljesitesigazold szemelyeben bekovetkezett valtozas a masik Fellel valo szerzodesszeru
kozlestol hatalyos.

16.4. Szerzodo Felek rogzitik, bogy minden nyilatkozatot vagy egyeb ertesitest (tovabbiakban:
Ertesites) szerzodesszeruen kuldenek meg egymasnak. Szerzodesszeru megkuldesnek minosiil, az
irasban es

irasban igazolt szemelyes atadassal,
tertivevenyes ajanlott levelben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax litjan - megkiildott ertesites.

16.5. Az e-mail vagy telefax litjan torteno kezbesites eseten az ertesites akkor valik joghatalyossa,
amikor a cimzett azt igazoltan kezhez vette, arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas erkezett. A
tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Ela a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyitasaig - a kiildemeny atvetelere nyitva allo hatarido lejartanak napjan kell kezbesitettnek
tekinteni.

16.6. Szerzodo Felek megallapodnak, bogy a postal utat kizarolag a szerzodesszegessel, valamint
jelen szerzodes megsziintetesevel kapcsolatos ertesitesek megkiildesere veszik igenybe. Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kezbesites kizardlag postal uton (tertivevenyes ajanlott levelben)
vagy irasban igazolt szemelyes atadassal tortenbet.

16.7. Felek kijelentik, bogy a Felek kepviseloinek, a szerzodes teljesiteseben kozremukodo
szemelyek es a kapcsolattartdk adatait a Felek a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese
tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet
batalyon kivul belyezeserol szolo, az Europai Parlament es Tanacs (EU) 2016/679 rendeletenek (a
tovabbiakban: GDPR) rendelkezesei szerint kezelik. Felek a sajat alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk
(1) (b) pontja es a munkavegzesre iranyulo jogviszonyt szabalyozo jogszabaly rendelkezese alapjan, a
Felek altal a masik Pel reszere tovabbitott szemelyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint, a
szerzodeses partneriik jogos erdekeben veszik at es kezelik a szemelyes adatokat a celboz sziikseges
mertekben es ideig.
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16.8. Felek rogzitik, hogy rendelkeznek az adatvedelmi jogszabalyok altal eloi'rt felhatalmazassal a
jelen szerzodesben rogzi'tett kapcsolattartoi szemelyes adatok kezelesere. Felek kijelentik, hogy a
sziikseges es eloi'rt, elozetes tajekoztatast megadtak a jelen szerzodesben megnevezett
munkavallaloiknak arrol, hogy szemelyes adatukat (nev, e-mail, adott esetben a hozzajuk kotheto
telefonos, faxos elerhetoseg) a Jelen szerzodessel osszefiiggesben, a Felek kozotti kapcsolattart^
erdekeben, a jelen szerzodes megszunesenek idopontjaig - amennyiben a szerzodes idotartama alatt a
kapcsolattarto szemelye valtozik, ligy e valtozas hatalyba lepeseig - az oket foglalkoztato Fel a fentebb
irt korben es celbol hasznalhatja, es a masik Felnek ugyanezen celbol es feltetelekkel torteno hasznalat
erdekeben tovabbithatja. Felek kijelentik, hogy a munkavallaloik jelen pontban hivatkozott
adatkezelesrol szolo tajekoztatasaban kitertek arra, hogy a szerzodesre vonatkozo kotelezo iratmegorzes
idotartama alatt fenti szemelyes adataik a Felek dokumentumkezelo rendszereben eltarolasra, illetve
jogszabaly altal szabalyozott hatosagi, birosagi eljaras soran az eljaro szerv reszere megkiildesre
keriilhetnek.

16.9. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kolcsonosen
betartjak a hatalyos magyar es europai unios adatvedelmi szabalyokat, ideertve kiilonosen, de nem
kizarolagosan az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrdl szolo 2011. evi CXII.
torveny (a tovabbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezeseit.

17. A szerzodes tartalmanak ertelmezese, egyeb rendelkezesek

17.1. Jelen szerzodes foszovegenek es mellekleteinek ellentmondasa eseten a Szerzodes fo
szovegenek rendelkezeset kell alkalmazni.

17.2. Amermyiben jelen Szerzodes barmely rendelkezese eltero torvenyi szabalyozas folytan
ervenytelenne valna, ligy ezen teny a szerzodes tobbi rendelkezesenek ervenyesseget nem erinti.

17.3. Vallalkozonak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen
targyalasok litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozottiik a szerzodes
kereteben felmerult. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo koriilmenyrol a felek kolcsonosen
kdtelesek egymast irasban tajekoztatni.

17.4. Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamftott 30 naptari napon beliil nem tudjak
megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefuggesben keletkezett jogvitajukat, ligy a jogvita
elbfralasara a rendes birosagi forumokat valasztjak.

17.5. A j elen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog - kuldnds tekintettel a polgari
torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny es a kdzbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny -
az iranyadok.

17.6. Ha barmelyik fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben meghatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltetelnek a jovobeni teljesiteserol, vagy ugyan azon jog jovobeni gyakorlasardl is le fog mondani, vagy
a koveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsolodo barmilyen jogrol
torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

A-
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17.7. Jelen Szerzodes 17 szamozott pontbol es 7 szamozott mellekletbol all, 3 eredeti peldanyban
keszult, melybol 2 peldanyt Megrendelo, 1 peldanyt Vallalkozo kap. Jelen szerzodest Felek elolvastak,
megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag irtak ala.

1. szamii melleklet Miiszaki leiras

2. szamu melleklet Aianlatteteli lap

3. szamu melleklet Nyilatkozat a Partner adatairol

4. szamii melleklet Teljesitest igazolo bizonylat

5. szamii melleklet A szerzodes alafrasakor ismert alvallalkoz6(k) es szakemberek jegyzeke

6. szamii melleklet Atlathatosagi nyilatkozat

7. szamii melleklet Licencinformacios adatlap

A szerzodest a felek attanulmanyozas utan, mint szandekukkal es ugyleti akaratukkal
mindenben megegyezot 3 (harom) eredeti peldanyban jovahagyolag lijak ala.

Datum; Budapest, 2022...^.l?.'..<f.^• Datum: Budapest, 2022.

Bancsics Ferenc

vezerigazgato
NISZ Zrt.

Megrendelo

Zuthy Antal
vezerigazgato

E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.

Vallalkozo

nSSK Nemzeti Infokomimmilc&aAs Ssolg4ltaJ6
Zfertkflifea

lOSl

1.

g E-Ct:"---' Zrt.
10:7 , Kacsa U. It.
Adrrs-.'.uv. !o665908-2-41

18



#v%

NISZ

1. szamu melleklet a 1025137 nyilvantartasi szamii szerzodeshez

Muszaki leiras

r  r

MUSZAKI LEIRAS

•• ••

„Kozponti Azonositasi Ugynok (KAU) szoftverre
vonatkozo szoftverkovetesi, iizemeltetestamogatasi,

valamint szoftvertamogatasi szolgaltatasok biztositasa"

targyii kozbeszerzesi eljarashoz
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Elozmenyek

Ajanlatkero a „Teljesk6ru Ugyfelazonosi'tas" cimu EKOP-2.3.8-2012-2012-0001 azonosito
szamii kiemelt projekt kereteben, letrehozott „K6zponti Azonositasi Ugynok (tovabblakban
KAU) es emelt szintu azonositasi szolgaltatasok nyujtasahoz szukseges alkalmazasok:
(KAli es kapcsolodo alkalmazasok)" vonatkozasaban szoftverkovetesi,
iizemeltetestamogatasi, szoftvertamogatasi szolgaltatasok kivan beszerezni az alabbiakban
meghatarozott muszaki tartalom szerint.

KAU azon szoftverelemei, melyekre Ajanlattevonek biztosltania kell az alabbiakban
reszletezett szoftverkovetesi, iizemeltetestamogatasi, valamint szoftvertamogatasi
szolgalatasokat:

a dobozos E-GROUP iD server 2.0 licenc, valamint a NISZ szamara korabbi projektben
egyedileg fejlesztett SSO Legacy, Admin, SP, ReferenceClient, DSPROXY es licencelt SSO
PROXY es AuthnS komponensek.

1. SZOFTVERKOVETESI SZOLGALTATAS

Ajanlatkero az elozo fejezetben felsorolt szoftverelemekre a kovetkezok szerint keri a
szoftverkovetesi szolgaltatasokat;

SZOFTVERKOVETESI

SZOLGALTATAS

LEIRAS

J ogszabalyko vetes. Ajanlattevo biztositja a szoftverek hatalyos
jogszabalyoknak valo folyamatos megfeleleset.
A jogszabalykovetes nem terjed ki olyan
fejlesztesekre melyek a szoftver parameterezesen es
jelenlegi logikai strukturajan tulmutato
valtoztatasokat indokolnak.

A jogszabalykovetes celja olyan a jogszabalyi
valtozasbol adodo kisebb atvezetesek tamogatasa,
melyek a jogszabalyi paragrafushoz kototten, a
feladatok volumeneben tekintve 8 memokoranal

nagyobb feladatot nem indukalnak.

Technologiai fejlesztesek. Olyan technologiai fejlesztesek, melyek a
folyamatosan valtozo technologiai kornyezet
kovetelmenyeinek valo megfeleleshez
nelkiilozhetetlenek (Id. operacios rendszerek, ill.
egyeb platformok esetleges valtozasa).

Utemezett release. A termekben megtalalt nem kritikus hibakat
Ajanlattevo az adott idoszakonkent kibocsatott
release-zel ki.javitja (utemezett release).

Javito csomag. A Szerzodes kereteben az Ajanlattevo a szoftver
kiadott verzioinak legutolso hivatalos javito
csomagjait a szoftverkovetes ideje alatt az
Ajanlatkero szamara elerhetove teszi.

Erissitesek letoltese.

Program upgrade az uj verzio teljes
dokumentacioj aval.

Az elerheto ujdonsagok, frissitesek letolthetosege. A
szerzodes idotartama alatt folyamatos (altalanos)
upgrade biztositasa, az Ajanlattevo altal fejlesztett
release-ek NISZ fele valo megkuldese.
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Ajanlattevo az elozo pontokban szereplo okok miatt
elkeszitett szoftver upgrade-et leszallitja, vagy
letoltbetove teszi, valamint atadja Ajanlatkeronek az
uj verzio teljes dokumentacipjat.

iizemeltetesi kezikonyv updatelese. A mindenkori iizemeltetesi kezikonyv frissitese.

Ajanlatkero tajekoztatja az Ajanlattevoket, hogy Ajanlatkero 2022. aprilis 17. napjaig (ervenyessegi
ido lejartanak napja) rendelkezik a jelen kozbeszerzesi eljarasban erintett szoftverek szoftverkovetesi
szolgaltatasara ervenyes szerzodessel. Az ajanlatot igy oly modon kell megtenni, hogy minden olyan
szolgaltatast (pi. szofitverkovetest, verziofrissi'teseket) biztosi'tani kell a szerzodes hatalybalepeset
koveto 5. munkanapig Ajanlatkero reszere, amelyek sziiksegesek ahhoz, hogy a fentiek szerint a
szoftverkovetesi szolgaltatas Jogszeruen, szerzodesszeruen es muszakilag teljeskoruen, jogfolytonosan
megtortenhessen.

2. UZEMELTETES TAMOGATAS (SUPPORT)

Ajanlatkero tajekoztatja Ajanlattevot, hogy a jelen szerodes kereteben supportalando Szoftver

kritikus infrastruktura komponenskent, annak szerves reszekent uzemel, a szoflvertamogatasi

szolgaltatast ennek megfelelo Support-igennyel, ehhez igazodo iizembiztonsagi elvarasoknak

megfeleloen kell nyujtani.

A support celja, bogy tamogassa Ajanlatkero uzemelteteset a KAU szoftver alkaltnazasaval

kapcsolatos kerdesek megoldasaban (iizemeltetesi problemak). A support konkret celja, bogy

a Szoftverrel kapcsolatos problemakra megfelelo rendelkezesre alias mellett legyen muszaki

tamogatas. Rendelkezesre alias azt jelenti, bogy a problemak, bibak bibaosztalyanak

megfeleloen Ajanlattevo koteles adott valaszidokkel megkezdeni a bibaelbarltast, illetve a

bibak Ajanlatkero altal torteno elbarltasaban valo segi'tsegnyiijtast, kozremukodest.

Amermyiben egy kritikus biba nem az tizemi IT komyezetre, banem a Szoftver bibas

mtikodesere vezetbeto vissza, ligy Ajanlattevo a biba ok^ak kijavitasaval, vagy a biba

elkerulesere tett megoldasi javaslattal (work-around) is teljesitbeti kotelezettseget. A

bibaelkerulesi megoldas mellett Ajanlattevo a biba javitasat is koteles elvegezni.

Ajanlatkero alapvetoen tavoli munkavegzes kereteben keri a szolgaltatas biztosftasat,
ugyanakkor feimtartja a jogot a belyszini munkavegzes igenybevetelere is budapesti
telepbelyein.

UZEMELTETES TAMOGATAS

SZOLGALTATAS

LEIRAS

1. 5/8-as HelpDesk Ajanlattevo koteles elektronikus elerbetoseg
mellett (pi. email, vagy sajat ticketing
rendszer) HelpDesk-et biztositani Ajanlatkero
reszere munkanapokon 5/8 oraban.

2. Hibajavitas, hibaelharitas,
Ajanlatkero iizemeltetoi altal torteno
bibaelbaritasaban valo segitsegnyujtas,
kozremiikodes a bibak osztalyba

Ajanlattevo megfelelo szakemberrel
iizemeltetes tamogatasi szolgaltatast nyujt
Ajanlatkero iizemeltetese reszere a bejelentett
incidensek bibaosztalyba sorolasanak fokatol
fuggo SLA mellett. Ajanlatkero jelenti az
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sorolasa alapjan meghatarozott
reakcioidokkel

incidens sulyossaganak fokat, hibaosztalyat
annakbejelentese soran. Ajanlattevo
megerositi az incidens hibaosztalyba sorolasat
annak bejelenteset kovetoen. Az incidens
hibaosztalyba sorolasa modosulhat a felek
kozos megegyezese alapjan.

2.1. Hibaosztalvok:

Harom kiilonbozo hibaosztalyba sorolandok az
incidensek:

• Kritikus hiba

•  Siilyos hiba

•  Egyeb hiba

2.1.1. Kritikus hiba: olyan hiba, mely azt
eredmenyezi, bogy a Szoftver nem tudja
vegrehajtani legalabb egy fo muveletet, vagy a
fo mtivelete mukodeseben siilyosan
korlatozott. Az elteresek a Szoftver barmely fo
muveletenek hasznalatat meghiusitjak, vagy
jelentosen korlatozzak, illetve a hiba a
folyamatos mukodest lehetetlenne teszi, ezaltal
a Szoftver hasznalata nem lehetseges.

Bejelentese eseten Ajanlattevo azonnal
megkezdi a problema okanak feltarasat,
szukseg eseten Ajanlatkerovel folytatott
konzultacio alapjan, es folyamatosan dolgozik
a megoldason.

2.1.2. Siilyos hiba: olyan hiba, melynek
kovetkezteben a fo muveletek csak

korlatozottan miikodnek. A muveletek

vegrehajthatok a rendszer mas utvonalain,
megoldasain keresztiil. A fomuveletek
vegrehajtasahoz akar allando emberi felugyelet
es/vagy kozremukodes sziikseges. Az elteresek
jelentosen kihatnak a funkcionalitasra, a
mukodesre, a karbantarthatosagra es/vagy a
Szoftver tovabbfejleszthetosegere ugy, bogy
emiatt a Szoftver folyamatos mukodese csak
tobbletraforditasokkal, korulmenyesen,
eredetileg nem tervezett elkeriilo
megoldasokkal lehetseges.

A fentieken tul minden olyan operacio, mely
soran a fo muveletek mukodokepesek, de a
teljes rendszeroperacio stabilan nem
biztositott. A rendszer nem az elvarhato es

tervezett modon mukodik. Az elteresek

kihatnak a funkcionalitasra, a mukodesre, a
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karbantarthatosagra es/vagy a Szoftver
tovabbfejleszthetosegere anelkiil, bogy emiatt
a rendszer uzemszeru es folyamatos mukodese
osszessegeben jelentosen seriilne.

2.1.4. Egyeb hiba: Barmely egyeb
hibajelentes (betelefonalas, riasztas), mely nem
tartozik az elozo ket hibaosztalyba. Az
elteresek nincsenek jelentosebb kihatassal a
funkcionalitasra, a mukodesre, a

karbantarthatosagra es/vagy a Szoftver
hasznalhatosagara vagy
tovabbfejleszthetosegere.

2.2.Valaszid6k

2.2.1. Befogadasi ido: az az idointervallum,
amely az incidens bejelentese es annak
Ajanlattevo altali regisztralasa kozott eltelik.

2.2.2. Ertekelesi ido: az az idointervallum,

amely az incidens Ajanlattevo altali
regisztralasa es annak kiertekelese kozott
eltelik.

2.2.3. Megoldasi ido: az az idointervallum,
amely az incidens Ajanlattevo fele torteno
bejelentese es egy allando- vagy ideiglenes
megoldas implementalasa alatt eltelik.

Valaszidonek tekintjiik a Megoldas
megkezdeseig eltelt idot, azaz a Befogadasi es
Ertekelesi ido osszeget.

8 oranal hosszabb idot igenylo feladatok:
Ajanlattevo minden egyes feladat
vonatkozasaban hozzavetoleges idoigenyerol
kalkulaciot kiild Ajanlatkeronek. Ajanlatkero
24 oran beliil jovahagyja vagy elutasitja az
idoraforditasra vonatkozo kalkulaciot. Az

idokalkulacio akkor kezdodik, amikor
Ajanlatkero visszakuldi Ajanlattevonek az
ajanlat elfogadasarol szolo nyilatkozatot
tartalmazo hatarozatat. Ilyen elfogado
nyilatkozat nem szukseges kritikus hiba eseten.

8 oranal kevesebb idot igenylo feladatok:
Ebben az esetben Ajanlattevo nem kiild
idoigenyre vonatkozo kalkulaciot.

SLA ELVARASOK LEIRAS
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Valaszidok

(kritikus es siilyos hiba eseten a megoldas megkezdeseig eltelt ido maximuma, egyeb esetben
a problema kiertekeleseig eltelt ido, az idok a szolgaltatasi idoszakra vonatkoznak)

Kritikus Sulyos Egyeb

Befogadasi ido 30 perc 30 perc 30 perc

Ertekelesi ido 4 6ra 12 ora 5 munkanap

Megoldasi ido 12' oranbelul.

Ha vegleges megoldas
nem lehetseges akkor
keriilo megoldast kell
alkalmazni az esetek

90%-aban, kiegeszitve
azzal, bogy

bejelentese eseten
Ajanlattevo azonnal
megkezdi a problema
okanak feltarasat,

sziikseg eseten
Ajanlatkerovel

folytatott konzultaeio
alapjan es

folyamatosan dolgozik
a megoldason.

48 oran beliil

Ha vegleges
megoldas nem

lehetseges akkor
keriilo megoldast
kell alkalmazni az

esetek 90%-aban,

kiegeszitve azzal,
bogy bejelentese
eseten Ajanlattevo
azonnal megkezdi a
problema okanak
feltarasat, sziikseg

eseten

Ajanlatkerovel
foljdatott

konzultaeio alapjan
es folyamatosan

dolgozik a
megoldason.

kovetkezo frissftessel

szallittando

^ Ezen idotartam a nyertes ajanlatanak megfelelden keriil veglegesftesre.
^ Ezen idotartam a nyertes ajanlatanak megfelelden keriil veglegesftesre.

f
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3. SZOFTVERTAMOGATAS

3.1. SZOFTVERTAMOGATASI szolgaltatasok

Ajanlatkero szofVertamogatasi feladatok alatt tobbek kozott, de nem kizarolagosan az
alabbiakat erti:

a) egyes, jelen Muszaki leirasban szereplo integracios modulok mukodesenek es a tamogatasi
folyamatoknak igeny szerinti finomhangolasa

b) egyeb adat konszolidacios es adatszolgaltatasi tevekenysegek elvegzeseben valo reszvetel

c) performancia problemak vizsgalataban valo kozremukodes

d) megvaltozott iizemeltetesi korulmenyekhez valo hangolasa a rendszereknek

e) specialis rendszerbealHtasok, konfiguraciok, parameterezesek elvegzeseben valo

kozremukodes

f) a szoftverrel kapcsolatos kisebb modositasok

g) a szoflver uj funkciojanak kifejlesztese

h) a szoftver testreszabasa Ajanlatkero igenyei alapjan

i) a szoftver es komyezetehez kapcsolodo integracios feladatok

j) a szoftverrel kapcsolatos konzultacio;

k) Ajanlatkeronel telepftett kornyezettel kapcsolatos konzultacio

1) tervezesi feladatok (lij funkeio, integracio)

m) egyeb a szoftverhez kotodo altalanos tanacsadas

Ajanlattevo, amermyiben Ajanlatkero altali megrendeles tartalmazza, teljesiti Ajanlatkero
altal biztosftott es iizemeltetett teszt komyezetben a megrendelt feladat teszt komyezetben
levo implementalasanak tamogatasat, amelynek eredmenyet Ajanlatkero visszaigazolja.
Tovabba, ha a megrendeles tartalmazza, atadja az ehhez kapcsolodoan elofrt
dokumentumokat.

Ajanlatkero a szerzodes ideje alatt osszesen legfeljebb 480 memokora szoftvertamogatasi
szolgaltatast rendelhet meg, a fentiekben felsorolt olyan eseti feladatok elvegzesere, melyek
nem tartoznak/sorolhatoak az 1. fejezetben rogzitett szoftverkovetesi es/vagy a 2. fejezetben
rogzitett uzemeltetes tamogatasi feladatok koze. A 480 orakeret lehivasara ajanlatkero nem
vallal kotelezettseget.

3.2. SZOFTVERTAMOGATASI szolgaltatasok megrendelesenek folyamata

A 3.1. pont szerinti munkak elvegzesere az ajanlatkero egyedi igenyei es egyedi megrendelese
alapjan keriilhet sor. A feladatok Ajanlatkero tizemeltetesert felelos szakteriileteitol
erkezhetnek.

A megrendeles folyamata:
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szoftvertamogatasi igeny megfogalmazasa Ajanlattevo fele (sziikseg eseten Ajanlattevo
bevonasaval)
Ajanlattevo ajanlatot ad a feladat elvegzesenek idoigenyere, sziikseg eseten a megvalosi'tas
pontos modjara (pi.: utemezesere, elvegzesre keriilo modositas ismertetese stb.)
Ajanlatkero egyezteti Ajanlattevovel az ajanlatot, sziikseg eseten Ajanlattevo pontositja azt.
Ajanlatkero megrendelest ad le, melynek tartalmaznia kell;

•  az igenyelt feladat meghatarozasat: fejlesztesi/fejlesztendo terulet, tevekenyseg leirasa
(pld.: lij fLinkci6(k) kifejleszese, modositas, teszteles, eles komyezetbe valo integracio),
fejlesztes eredmenye (a fejlesztett terulet(ek) rovid leirasa a valtoztatasokkal),
fejlesztest koveto „indulas" (pontos datum az eles komyezetbe valo integraciora)

•  az egyeztetett, elszamolhato oraszamat,

•  a feladat elvegzesenek vegso hataridejet, mely fejlesztesi feladat megrendelese eseten
maximum 30 munkanap lehet,

•  az eredmenytermekeket,

•  a feladat elvegzesenek igazolasi feltetelet (kiilonosen figyelemmel a sziikseges
dokumentaciok frissitesere),

•  es az eredmenytermekek atvetelenek modjat.

Amennyiben a teljesites soran elore nem lathato koriilmeny miatt a megvalosftas barmilyen
lenyeges elemenek valtozasa varhato, azt az Ajanlattevonek haladektalanul jeleznie kell
Ajanlatkero fele, aki azt a megrendeles modositasaval fogadhatja el.
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2. szamu melleklet a 1025137 nyilvantartasi szamii szerzodeshez

Ajanlatteteli lap

1. szami; metieklet

AjAWtATTfTEU iAP

^KOdpcnti AzoHDsflasi UgViok {KAD) noftverre vor>atl«>2b szoftverkbvet«i; uzefneftetestarrto-
gatisl, valgmlnt KOfCv'en^nnogatbsl szolg^ltatSsok blaoilttsa"

targyii kbzbcszcrzcsi cljorasbcn

Alulirott kutl~v AriLal, mini J(zj E-C5rouj ICTSnlLwara Zr.. (Cs^t^ft^yzi-kszcrTi: Qi^.

.'Szskhely; 1027 Budapest. Kacsa utca 11; .^dcszam 13655508-2-^11 cegjegvies'e/' jele.n
koi Hln/pi i.sejjvHilHlasra jngwult kepvispldje a? alabtr a'ajariirtu; tes^en "

Fefadat rnegneveze^e

Szofr/erkdvetesi

szolgaltdtas

Uzemeitetes-tarrogatas

(Mipniirl)

Mennyis^g

cMzesen

M&nnyisAfi '

Valos

klfizetes^

Iddtaran-

Mefinyis^gi

egys^

Nett6

eBy5eBar__^

.y''
,y

Nettd dsszesftGtt

.r

S3 125 COO H

ICS 000 000 Ft*

Szottver can'ogatisi szolga;

tatasok

(opcioraii.yAn i-H 1 livl 1 a 1 <j)

48C oro 18 750 "t 9 000 000 "t'

199125 COD Ft
Nettd k^prett 6istestett

aj^nlati ir'
_..y

.Az ajanlat itt ^el nem tiirtetett arelemeket nem tartalnaz, es az eller.szclgaitatis dsszege

IsfirflinHzzH H ir ilwiiki lei'tHshHf. kh h s/pr^ddpslervp/eUien rnsi;/(lHl:Hk vetir'ti :elje?itesbcl

adodo ■/alanennvi koltscgct.

Cudapsst, 2C22. tebrudr 17. ft'"""' , ~ I. '
5ZZ 1

^  .i;<.H i; y muilni k'.'H IV ;.y,x'■■ li. hyf.y Til • ■.en a viin a W jiz.iki k'vuv 1, icszlctczcc: sulRjItii
last birWsra i' kcl 3 jie "zides het? iyeaie :e5et kcvatd £. mu.i ta ra: 13 Aa - atkere reszere, a nelysk szuksagesek
ahhca, hc^y a ta'tiek iiennta siottoerdyetas siolga tatSz jogsiatden. siarzddasszerdar ^ milaaak! 33 ttlJeskvV
rClan, jogfoktonosan mEjtortrnhe^a •.
^ val.of, kf aatAza nagirlnl I ihrd^n.a s./pivSdfi'.hfiii •ogiail frllA e (.vei -i :C;'IAn k '..'I'l,!!

iizpjahn.v. .i-iy ye/iii.lfiblid'nj irjMfx>niyihan vo-i i'.mo'k fi^yniyrnnirl inviihh.'l zi-i, hnRvot<iith:iri:>
f;n>: VA'tOn,1 t-i'"dii nu'.'la'i ■ap'.>kr,iyiOival. ara -yuyi-ol'. lesz; korulcsak H''zvl-e<-e.
- ■ij ,i.-nild.lvlel| I'l iK'V!. 11.2 7. rx>vllObv n rncKa'jaf. kidtii'ten.
' A zinrzadcs"^ k TicKtc iz Id Idiszak hzvi ziamasssiaanf k iiefdelcldan kerll v = -aaosztasre es telra netAsre a vo-
natkozo pcrtbzn
^ Vlenny iig\ egv'sAf es egysAgir sznrzztz
'' I ekPasilzpon ■'eltuiVjA.erd<5 adzl.
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M M NEMZETI lNTOKOMNa;NTKACl6S

SZOLGALTATO ZRT.

3. szamii melleklet a 1025137 nyilvantartasi szamii szerzodeshez

6-NY4 Nyilatkozat Partner adatairol 2.0

Nyilatkozat Partner adatairol

Azonosfto adatok:

Teljes nev {cegjegyzeknek megfeleloen):

E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt.

Rovid nev (cegjegyzeknek megfeleloen):

E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.

Cegjegyzek szam, EV szam, mukodesi engedely szam, birosagi nyilvantartasi szam,

egyeb szam (megfelelo alahuzando): 01-10-045390

Adoszam; 13665908-2-41 Unios adoszam: HU13665908

Kapcsolattartd adatai

Nev: Kuthy Domokos Zsigmond Beosztas: operacios vezeto

Telefonszam: -i-361 371 2555 E-mail cim: domokos.kuthv@egroup.hu

Cim

Szekhely (orszag, iranyitoszam, varos, utca, hazszam): 1027 Budapest, Kacsa utca 11.

Levelezesi cim, amennyiben elter a szekhelytol (orszag, iranyitoszam, varos, utca, hazszam):

Vev6 partner eseteben a kdvetkezdket is ki kell tolteni, amennyiben relevans:

Szamla kuldesi cim (orszag, Iranyitoszam, varos, utca, hazszam): 1027 Budapest, Kacsa utca 11.
Cegnev: E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt.

Szamlazasi cim (orszag, iranyitoszam, varos, utca, hazszam): Magyarorszag, 1027 Budapest, Kacsa utca 11.

Szamlavezetfi bank

Neve: CIB Bank Zrt.

Bankszamla szama: 10700440-43528200-51100005 Bankszamla devizaneme: HUE

Kiilonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torv^nyek alapjan, az irreievans sorban NEM-et kell
beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Penzforgalmi elszamolas [afa tv.

Xl l l/A. fejezet, 169.§.(h)]: nem

Kulonbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII. fejezet,

169.§.(p,q,)]: nem

Onszamlazas [afa tv. 169.§.(I)]: nem

Forditott adozas [afa tv. 169.§.(n)]:

Milyen tevekenyseg alapjan: nem

Alanyi mentesseg [afa tv. XIII.

fejezet]: nem

Tevekenyseg alapjan mentes [afa tv.

VI. fejezet]: nem

Milyen tevekenyseg alapjan:

KATA [2012. evi CXLVII. torveny]:

nem

Cegszeru alairas
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4. szamu melleklet a 1025137 nyilvantartasi szamu szerzodeshez

NISZ

6-NY2 Teljesitest igazolo bizonylat 2..0
TEl JESITEST IGAZOLO BIZONYLAT

Kiallitas helye: Kiallitas
datuma:

Vallalkozo/ SzalUtd ceg neve;

Megrendelo:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviselo (1) neve, beosztasa:
(a TIB alairoja)

Kepviselo (2) neve, beosztasa:
(a TIB jovahagyoja)

Szakmai kapcsolattarto neve, beosztasa:

Szerzodes/Megrendeles targya:

Megrendelo
szerzodes/Megrendeles szama
(SZL):

Teljesites igazolas targya:

Teljesites szerzodes szerint!
iiteme/datuma/idoszaka^:

Teljesites tenyleges datuma:

Megjegyzes'*:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szalh'to az arut, termeket vagy eszkozt a
Megrendelo telephelyere szalh'totta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak
szerint. A teljesitest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,
tninosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosites, mas ) a teljesitest
igazolo szakteriiletnek atadasra keriiltek; a teljesites a szerzodes szerint! tartalomnak es minosegnek
megfelel/ a szerzodesben foglaltaktol elteroen a Megjegyzesben reszletezett elteresekkel tortent^. A
fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesitest igazolo szakteriilet visszakeresheto modon
megorizni koteles.

A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja.

Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeb devizdban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott
kotber (Ft):

Megrendelo kepviseloje (1) Megrendelo kepviseloje (2)

^ A megfelelo alahuzando, es az alahuzasnak megfeleloen kitoltendo.
" A nem szerzodesszeru teljesites tenyenek feltiintetese Itt jelolheto. Ennek kitoitese eseten a
Vallalkozo/Szallfto reszere a nyomtatvany mellekletekent az 1. szamu fiiggeiek Kotberertesito megkiildese
Is sziikseges.

^ A megfelelo szovegresz alahuzassal jelolendo.
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5. szamii melleklet a 1025137. nyilvantartasi szamii szerzodeshez

A szerzodes alai'rasakor ismert aIvalIaIkoz6(k), szakemberek jegyzeke

1. A kozbeszerzesi eljarasban nevesitett alvallaIkoz6(k)/szakember(ek):
Alvallalkozo/szakember neve:

Alvallalkozo szekhelye/clme:--
Alvallalkozo/szakember feladata: -

2. A kozbeszerzesi eljarasban nevesitett, az alkalmassag igazolasaba bevont
aIvaIIalkoz6(k)/szakember(ek):
Alvallalkozo/szakember neve:

Alvallalkozo szekhelye/eime:
Alvallalkozo feladata:

Azon alkalmassagi kovetelmeny megnevezese, melynek igazolasaban alvallalkozo/szakember
reszt vett:

Szerzodo fel a szerzodes teljesitesebe koteles bevonni a jelen pontjaban megnevezett
alvallalkoz6(ka)t/szakemberek(et).

3. A kozbeszerzesi eljaras ertekelesekor meghatarozo koriilmenynek minosiilo szervezetek,
szemelyek
Szervezet neve:

Szervezet szekhelye/eime:
Szervezet feladata:

Azon ertekelesi szempont/reszszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/szemely
igenybevetelre keriilt:

Szerzodo fel a szerzodes teljesitesebe koteles bevonni a jelen pontjaban megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesitesbe bevonni kivant, a kozbeszerzesi eljarasban nem nevesitett alvallalkozok:
a) Alvallalkozo neve:
Alvallalkozo szekhelye/eime:
Alvallalkozo feladata:

b) Alvallalkozo neve:
Alvallalkozo szekhelye/eime:-
Alvallalkozo feladata:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesitett alvallalkoz6(k) nem all(nak) a kozbeszerzesi eljarasban
eloirt kizaro okok hatalya alatt.

2022 O.b.

gj E-Group ICT Software Zrt.
1027-Budapest, Kacsa u. 11.
Adoszam: 13665908-2-41
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6. szamii melleklet a 1025137 nyilvantartasi szamu szerzodeshez

Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata

Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011. CXCV. torveny 41. § (6) bekezdeseben foglalt
feitetelnek valo megfelelesrol

Nyilatkozattevo:
Cegnev: E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt.
Szekhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 11.
Cegjegyzekszam: 01-10-045390
Adoszam: 13665908-2-41

Kepviseleteben eljar: KuthyAntal

Jelen okirat alalrasaval nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt E-GROUP ICT SOFTWARE
Informatikai Zrt. a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. evi CXCVI. 3. § (1) bekezdes 1. pontja® szerinti
atlathato szervezet.

Tudomasul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarol koteles vagyok a Kozbeszerzesi es
Ellatasi Foigazgatbsagot haladektalanul irasban ertesiteni.

Tudomasul veszem, hogy a valbtlan tartalmii nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest a Kozbeszerzesi es
Ellatasi Foigazgatosag jogosult felmondani, vagy attol elallni.

Budapest., ^
Kuthy Antal, vezerigazgato

E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.

-a Zrt.

10 ^sau. n.
Ac. - c590a-2-41

E-Group ICT Saftwsra Zrt.
1027-Bud3pe5t, Kacsa u. U.

g  Acicszam: 136659C7:-2-4':
3. § (1) E torveny alkalmazasaban

1. atlathato szervezet:

a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a koztestiilet, a helyi onkonnanyzat, a nemzetisegi onkormanyzat, a tfeulas, az egyhazi
jogi szemely, az olyan gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyi onkonnanyzat kulon-kiildn vagy egyiitt 100%-
os reszesedessel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi helyhatosag, a kiilfoldi allami vagy
helyhatosagi szerv es az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara bevezetett
nyilvanosan milkodo reszvenytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kulfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet, amely
megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus fmanszirozasa megelOzeserol es megakadalyozasarol szolo torveny
szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi
Egyilttmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeriileserol szolo egyezmenye van,

be) nem minostil a tarsasagi adordl es az osztalekadorol szolo torveny szerint meghatarozott ellenorzott kUlfoldi tarsasagnak,
bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati

joggal biro jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti
feltetelek fennallnak;

c) az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:
ca) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,
cb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviselSi nem atlathato szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghalado reszesedessel,
cc) szekhelye az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a

Gazdasagi Egyuttmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettos
adoztatas elkeriileserol szolo egyezmenye van;
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7. szartiu melleklet a 1025137 nyilvantartasi szamii szerzodeshez
34-NY6 Licencinformacios adatlap 8.0

Licencinformacios adatlap
LICENCATADO ALTAL KITOLTENDO

Nyilvantartasi adatok

Szerzodesszam:

Szamlaszam (adoiigyi):

A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szama:

Licencatado adatai

Ceg neve:

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail):

Belso fejlesztesu alkalmazasnal fejleszto neve:

T ermekinformaciok

Licenc jogosult neve:

Alkalmazas pontos neve:

Gyartoi cikkszama:

Gyarto megnevezese:

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisege:

Licenc csoport neve:

Licenc mennyiseg:

Szoftver/licenc statusz

Aktiv:

Kiosztott:

Termek egysegara:

Devizanem (pi. HUF, BUR, USD):

Kozbeszerzesi dij (%):

Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap):

Metrika:

Szoflverkovetes vagy termekfrissites:

Szoftverkovetes frissitesre jogosit:

Szoflverkovetes idotartama (maintenance valid from-to):

Elofizetes (subscription):

Elofizetes ervenyessegi ideje:

Eltero kiadasok hasznalatanak lehetosege (cross edition
rights):
Korabbi verziok hasznalatanak lehetosege (downgrade
rights):

Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosege:

Ige Ne

n m

Ige Ne

n m

Installatio

n

Processor

Igen

Igen

ev.ho.nap

Igen

ev.ho.nap

Igen

Igen

Igen

User

s

Core

Nem

Nem

Server +

GAL

Egyeb

Nem

Nem

Nem

Nem
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Kitoltesi utmutato

Nyilvdntartdsi adatok

Szerzodesszam: a NISZ Zrt. altal a szerzodesen feltuntetett szam (7 karakter, SAP DMS
azonosito)

Szamlaszam (adoiigyi): licencatado altal kiallltott szamla egyedi azonosftoja

A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szama: opcionalis, de ha megrendeles alapjan
tortent a teljesltes, kotelezo kitolteni.

Licencdtado adatai

Ceg neve: A szoftvertermeket atado ceg cegszerii megnevezese.

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail): A szerzodesben/megrendelesben
licencatadoi oldalrol definialt szakmai kapcsolattarto neve, valamint telefonos es e-mailes
elerhetosege.

Belso fejiesztesu alkalmazasnal a fejleszto neve: Csak abban az esetben kell kitolteni, ba
a szoftvertermeket a Megrendelo bazon beliil fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztest
vegzo szervezeti egyseg minosiil a szoftvertermek atadojanak.

Termekinformdcidk

Licenc jogosult neve: A szoftver basznalatara jogosult fel megnevezese a licencigazolas
szerint.

Alkalmazas pontos neve verzioszammal: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt
megnevezese es verzioszama.

Gyartoi cikkszama: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt cikkszama (pi.; SKU,
Partnumber stb.)

Gyarto megnevezese: A szoftvertermek gyartojanak pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese es
verzioszama.

Szoftver mennyisege: A termek basznalatara jogosult mennyiseget kell feltiintetni gyartoi
metrika szerint.

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese.

Licenc mennyiseg: A tennek basznalatara jogosult mennyiseget kell feltiintetni gyartoi
metrika szerint.

SzoftverAicenc stdtusz

Aktiv: Az aktiv es inaktfv allapotok darabszammal megjelolve.

Kiosztott: A kiosztott (basznalatban) es a nem kiosztott szoftverek darabszammal
megjelolve.

Termek egysegara: A szamlan szereplo netto egysegar a szamlan feltuntetett penznemben.

Devizanem: (pi. HUF, EUR, USD): A szamla devizaneme.
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Kozbeszerzesi dij (%): A szamlan vagy szerzodesben feltiintetett osszeg, amennyiben van.

Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap): A licenc hasznalati jogosultsaganak kezdo datuma.

Metrika: A termek licencelesere vonatkozo gyartoi metrika.

Installation: Abban az esetben valasztando, ha a termek telepitett peldanyok
darabszama alapjan licencelendo.

Users: Abban az esetben valasztando, ha a termek felhasznalok szama alapjan
licencelendo.

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben valasztando,
amennyiben az adott szervertermeket szerver es kliens alapon licenceljiik.

Processor: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljiik.

Core: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljuk.

Egyeb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolasban nem illeszkedik.

Szoftverkovetes vagy termekfrissites: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzes egy meglevo licenc szoftverkovetese vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzes teljesertekii lij licenc.

Szoftverkovetes frissitesre jogosit: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzes feljogosit a termek legffissebb verzio hasznalatara a lieenc
ervenyessegi idejen belul.

Nem: A termeknek csak az aktualisan vasarolt verzioja hasznalhato.

Szoftverkovetes idotartama (maintenance valid from-to): A szoftverkovetes idotartama
kezdo- es vegdatummal.

Elofizetes (subscription): Amennyiben a licenc nem orokos licenc.

Elofizetes ervenyessegi ideje: A szoftver ervenyessegnek kezdo es vegdatuma.

Eltero kiadasok hasznalatanak lehetosege (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadasu szoftver hasznalat megengedett (pi.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.

Korabbi verziok hasznalatanak lehetosege (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verzioszamu szoftver hasznalata megengedett.

Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.

Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosege:

Igen: Kiilonbozo nyelvi keszletek hasznalatanak lehetosege.

Nem: Csak a vasarolt nyelvi keszlet hasznalata megengedett.
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