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I. Fejezet
Bevezetés, útmutató az ajánlat elkészítéséhez és tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Bevezetés
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő
„a KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” tárgyban a
Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított a nyílt eljárás szabályainak
alkalmazásával. Ajánlatkérő Ajánlattevő sikeres ajánlattételének elősegítése érdekében jelen ajánlattételi
dokumentációt készítette.
Az ajánlattételi dokumentáció a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok hatálya alá tartozik, ennek megfelelően Ajánlattevő köteles a benne foglaltakat bizalmasan kezelni. Az ajánlattételi dokumentáció kizárólag az ajánlat elkészítéséhez adhat segítséget, jelen eljárás keretein kívül semmilyen formában nem használható fel. Harmadik fél részére tárgyi beszerzési eljárással, az ajánlattételi dokumentációval kapcsolatban
információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez feltétlenül szükséges. Az
ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében
kerülnek felhasználásra.
A jelen ajánlattételi dokumentáció a közbeszerzési dokumentumokat tartalmazza, amelyek a következők:
- az ajánlattételi felhívást,
- az eljárás lefolytatásával kapcsolatos információkat, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírásokat (Útmutató az ajánlat elkészítéséhez és tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról),
- nyilatkozatmintákat,
- műszaki leírást,
- szerződés tervezetet.
Az ajánlattételi dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplő
információk az irányadóak.
Útmutató az ajánlat elkészítéséhez és tájékoztató a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

1.

Ajánlatkérő adatai és kapcsolattartás

Ajánlatkérő neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Címe: 1135 Budapest, Csata u. 8.
Postai címe: 1389 Budapest, Pf.: 133
Kapcsolattartó személy: Kalmár Dóra
E-mail: kalmar.dora@nisz.hu, kozbeszerzes@nisz.hu
Telefon: +36-1-795-4436
Fax: +36-1-459-4217
Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására kiegészítő tájékoztatás keretében van lehetőség. A kiegészítő tájékoztatás részletes szabályait az Útmutató 3.6. pontja tartalmazza.

2.

Ajánlattételre jogosultak

2.1. Ajánlattevő
Jelen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.
Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya
annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös
ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.
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Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés]
(Kbt. 36. § (1) bekezdés).
2.2. Közös ajánlattétel
Több gazdasági szereplő közösen is benyújthat ajánlatot. Közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők
személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. Közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös ajánlatot, valamennyi résztvevő tagnak alá kell írnia, vagy közös ajánlattevők erre
meghatalmazást adhatnak, de ekkor az erre vonatkozó meghatalmazást az ajánlatban be kell nyújtani.
Közös ajánlattevők minden nyilatkozatának egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (megnevezését).
Közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Nyertesség esetén
a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, a közös ajánlattételről szóló megállapodás
(mely tartalmazza közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatát) a szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Közös ajánlattétel esetén, a közös ajánlattételről szóló megállapodást csatolni kell.
2.3 Alvállalkozók
Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag
eladóját,
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 138. §-ának (1) bekezdésében valamint (5) bekezdésében foglalt előírásokra.
Az ajánlatban ajánlatkérő kéri megjelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
2.4. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy
vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Fentiek tekintetében nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan
személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
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a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve
a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,
b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. § (4) bekezdés] vett
részt,
c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges
árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt
vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre
bocsátott adatok körét meghaladó információt.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként:
a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy
vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy
annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta,
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak mellett - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként
a) a köztársasági elnök,
b) az Országgyűlés elnöke, alelnöke,
c) a Kormány tagja,
d) a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke,
e) a legfőbb ügyész,
f) az Alkotmánybíróság elnöke,
g) az Állami Számvevőszék elnöke,
h) a Közbeszerzési Hatóság, az Egyenlő Bánásmód Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Nemzeti Választási Iroda, a Központi Statisztikai Hivatal, az
Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vezetője, vagy
i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke
tulajdonában, vagy az a)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozója tulajdonában álló
szervezet.
3. Az ajánlat elkészítése:
3.1.
Az ajánlat pontossága
Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az
ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
Ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentációban és Ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban –
szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával vagy az ajánlattételhez szükséges információk
megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
3.2.
Az ajánlat teljessége
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban, az ajánlattételi
dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott ajánlatkérői válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.
Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha ajánlatát hibásan, vagy a hiány-
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pótlási felhívást követően is hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag nem felel meg az
ajánlattételi dokumentációban, és az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokban, valamint a jogszabályban
meghatározott feltételeknek.
3.3.
Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl.
minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Nem jelenti a
magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű – nemzetközileg is
elfogadott – meghatározások szerepelnek az ajánlatban.
3.4.
Az ajánlat elkészítésének költségei
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével
kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli.
3.5.
Üzleti titok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XI. cím 2:47. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott
fogalom. Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásában - elkülönített módon – közölt üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó irat nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
továbbá nem tartalmazhat a Kbt. 44. § (2) bekezdése szerinti elemeket.
Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek,
információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely
a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást
köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az indokolás nem megfelelő, amenynyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
3.6.
Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban
kiegészítő tájékoztatást kérhetnek (Kbt. 56. § és 114. § (6) bekezdés). A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás
kizárólag írásban (levélben, telefaxon, e-mailben) az ajánlattételi felhívásban megadott kapcsolattartónak
címezve kérhető. A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérést a felhívásban kapcsolattartási pontként
meghatározott címre kell megküldeni. A tájékoztatáskérésben fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a
levelezési címet, továbbá azt az e- mail címet vagy faxszámot, amely a megküldendő dokumentumok
fogadására 24 órában alkalmas. Ajánlattevő felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatás időben a kérés
címzettjéhez kerüljön. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást az ajánlattételi felhívás szerint,
írásban küldi meg. A kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi dokumentáció részévé válik. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat.
3.7.
Az ajánlat esetleges hibáinak javítása
Az ajánlatban Ajánlattevő által elkövetett hibákat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani. A korrektorral, hibajavítóval való átfestés, átragasztás nem megengedett. A hibás
szöveget át kell húzni és a javító a javítás tényét, időpontját és kézjegyét a javított szöveg mellett köteles
feltüntetni.
3.8.
Ajánlati kötöttség
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételekhez, az
ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlattételi határidő időpontjától számított 30 napig kötve van. Ameny-
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nyiben az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkéri az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése nem
haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja
fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés
során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
4.
Az ajánlatok formai követelménye
4.1.
Az ajánlatot nyomtatott betűvel, tintával, gépírással vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan
kell elkészíteni és jelen ajánlattételi dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és
tartalommal 1 db eredeti (papír alapú), valamint 1 db elektronikus (például CD vagy DVD) példányban kell
benyújtani. Az elektronikus példánynak nem módosítható formátumban (pl: .pdf) kell tartalmazni az eredeti, szkennelt teljes ajánlatot. Az ajánlatok eredeti és elektronikus példányai között esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó.
Az ajánlat papíralapú példányát roncsolás nélkül nem bontható módon kell összefűzni (pl. zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával, az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az
aláírás legalább egy része a matricán legyen). Az ajánlat papíralapú példányát folyamatos, növekvő - „1”-es
számjeggyel kezdődő minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett – lap/oldalszámozással kell ellátni. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet oldalszámozni. Az
ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az azt aláíró személy a cégdokumentum alapján Ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy aki a törvényes képviselőtől származó meghatalmazással rendelkezik.
A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot oldalszámozást is magában foglaló
tartalomjegyzékkel kell ellátni.
4.2.
Az ajánlat példányait a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó csomagban/borítékban kell
elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre eljuttatni. A csomagolás akkor minősül
nem zártnak, ha abból roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:
- az ajánlattevő nevét és címét,
- a benyújtás címét (NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1135 Budapest, Csata u. 8. East II. emelet 203. iroda),
- az ajánlattételi határidő feltüntetése mellett a következő feliratokat: „Ajánlat: „a KKM alkalmazás
oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” „Határidő előtt felbontani
tilos”
Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az
ajánlattételi határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy az ajánlat megfelelő alakban, példányszámban és határidőben
benyújtásra kerüljön.
4.3.
Iratminták
Ha jelen ajánlattételi dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben lehetőség szerint a vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz csatolni.
A jelen ajánlattételi dokumentáció III. fejezetében rendelkezésre bocsátott iratminták helyett azoknak
tartalmilag megfelelő más irat is benyújtható az ajánlatban.
Akkor tekinti ajánlatkérő tartalmilag az iratmintának megfelelőnek a benyújtott nyilatkozatot, amennyiben
valamennyi olyan adat szerepel benne, amelyet a Kbt., illetve más jogszabály az ajánlat részeként
benyújtandónak ír, továbbá a nyilatkozat tartalmazza az ajánlattételi felhívásban előírt benyújtandó
adatokat, információkat és valamennyi olyan adatot megadja benne a gazdasági szereplő, amelyet
ajánlatkérő valamilyen módon – így különösen kipontozással, kettősponttal, a megfelelő válasz
aláhúzásának, vagy a helytelen válaszlehetőség törlésének előírásával – kitöltendőnek jelölt.
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Az iratminták alkalmazása nem mentesíti ajánlattevőt azon felelőssége alól, hogy ajánlatát az ajánlattételi
felhívásban, a jelen dokumentációban valamint a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően nyújtsa
be.
4.4.
A benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos követelmények
Az Ajánlatba csatolandó dokumentumok eredeti, vagy közjegyző, illetve a kibocsátó által hitelesített vagy
az Ajánlattevő által készített egyszerű másolatként nyújthatók be az ajánlattételi felhívás rendelkezéseinek
megfelelően. A felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
5.
Eljárási cselekmények
5.1.
Az ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban megjelölt helyre, kell benyújtani a felhívásban és az ajánlattételi
dokumentációban meghatározott módon.
Az ajánlat benyújtható legkésőbb a felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig:
 postai úton – ajánlott, tértivevényes küldeményként az ajánlattételi felhívás 1. pontjában meghatározott
címre, vagy
 személyesen (ideértve a futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta igénybevételével történő benyújtást is) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-11:00 óra, valamint 13:00-15:00 óra között, illetve pénteken 9:00-11:00 és 13:00-14:00 óra között, illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig lehet benyújtani a felhívásban megjelölt helyen.
Személyes benyújtás esetén (ideértve a futár, illetve pontos címre kézbesítő gyorsposta útján való benyújtást is) az ajánlat Ajánlatkérő kapcsolattartója (vagy kapcsolattartó helyettese) általi átvételének időpontja
minősül az ajánlat benyújtási időpontjának. A postai úton benyújtott ajánlat akkor minősül határidőben
benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a 1135 Budapest, Csata u. 8. East, II. emelet 203. irodába megérkezik.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdése és 68. § (2) bekezdése alapján
a faxon benyújtott ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja.
Ajánlatkérő felhívja továbbá ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő telephelyén beléptető rendszer
működik és emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztrációra tekintettel időigényes (akár 10-15
perc). Ennek figyelembevétele az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok
benyújtásának napján. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
5.2.
Az ajánlatok felbontása
Bontás helye és ideje: a felhívás szerint.
Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártakor – amely azonos az ajánlatok felbontásának
időpontjával – bontja fel.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. Az ajánlatok
felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok
bontásának megkezdése előtt ajánlatkérő ismerteti a rendelkezésére álló fedezet összegét is.
Az ajánlattételi határidő előtt visszavont ajánlatok nem kerülnek felbontásra. A határidő után beérkezett
ajánlatról ajánlatkérő a Kbt. 68. § (6) bekezdés alapján jegyzőkönyvet vesz fel és azt az összes ajánlattevőnek megküldi. Az ajánlatok bontási eljárásán Ajánlatkérő a felolvasó lapokon szereplő adatokat ismerteti.
A beadott ajánlatok bontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről készült jegyzőkönyvet Ajánlatkérő
valamennyi ajánlatot benyújtó Ajánlattevő részére a bontástól számított 5 napon belül megküldi.
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5.3.
Felvilágosítás kérése az ajánlattal kapcsolatosan
Amennyiben az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, Ajánlatkérő felvilágosítást kérhet Ajánlattevőtől
a benyújtott ajánlatában található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának
tisztázása érdekében.
5.4.
Az ajánlat megfelelősége
Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat megfelel-e az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban előírt feltételeknek, az ajánlat érvényes-e, illetve fennállnak-e a Kbt. szerint a felhívásban
rögzített kizáró okok.
5.5.
Hiánypótlás
Az ajánlattételi dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolása kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását eredményezi, amennyiben a hiányosság hiánypótlás keretében nem pótolható. Az ajánlattételi dokumentációban
előírt iratok ajánlathoz való csatolásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a pótolható hiányokra hiánypótlást rendel el és csak annak nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén nyilvánítja az ajánlatot erre az okra
tekintettel érvénytelennek.
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő számára biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az azok pótlására rendelkezésre álló
határidőt. A hiánypótlási határidő eltelte után a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az Ajánlatkérő által biztosított hiánypótlás időtartama
alatt.
A hiánypótlás formai követelményeire az ajánlattal kapcsolatban előírt formai követelmények irányadók.
Ha az Ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem, vagy
nem teljes körűen tesz eleget, illetve a benyújtott ajánlat bármely tartalmi elemét a hiánypótlás keretében a
jogszabályban foglaltakkal ellentétesen módosítja, úgy Ajánlatkérő kizárólag az ajánlat „eredeti” példányát
veszi figyelembe az ajánlat elbírálása során. A hiánypótlásra egyebekben a Kbt. 71. § rendelkezéseit kell
alkalmazni.
5.6.
Az érvényes ajánlatok értékelése
Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli.
5.7.
Az ajánlatok bírálatáról szóló összegezés megküldése
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az írásbeli
összegezést minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton küldi meg figyelemmel a Kbt. 79. § (2) bekezdésében foglaltakra.
5.8.
A szerződés
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet
elfogadásáról.
Nyertes Ajánlattevővel az összegezés megküldését követő leghamarabb 6. napon köti meg a szerződést
Ajánlatkérő.
Amennyiben nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést, úgy ezen tényt Ajánlatkérő a szerződéskötés
meghiúsulásának tekintheti és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Ajánlattevővel köti meg, ha azt az összegezésben megjelölte.
A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő a Ptk. szabályai szerint jogosult.
5.9. A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
A tájékoztató tevékenységet a következő szervezetek látják el:
Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
1036 Budapest, Váradi u. 15.
Postacím: 1438 Budapest, Pf. 520.
tel: 06-1-323-3600
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fax: 06-1-323-3602
E-mail: budapestfv-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, budapestfv-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya
1135 Budapest, Lehel út 43-47.
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.
tel: 06-1-236-3900
fax: 06-1-236-3999
E-mail: pest-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
A munkavédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok országos listája
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229 linken érhető el.
Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postacím: 1539 Budapest, Pf. 675.
Tel.: 1/2249-100 Fax: 1/2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Egészségvédelem:
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
1097 Budapest, Albert Flórián út 2.Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839.
tel: 06-1-476-1100
fax: 06-1-476-1390
Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság
1054 Budapest, Báthory u. 10.
tel: 06-1-795-54-78
e-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
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II.
Felhívás
Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával
1) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Telefon: +36-1-795-7018
Fax: +36-1-459-4217
E-mail: kozbeszerzes@nisz.hu
Honlap: www.nisz.hu
2.) Kapcsolattartási pont ahol a további információk beszerezhető:
Ajánlatkérő neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Kapcsolattartó személy: Kalmár Dóra
Kapcsolattartó személy címe: 1135 Budapest Csata u 8. 203. iroda.
E-mail: kalmar.dora@nisz.hu, kozbeszerzes@nisz.hu
Telefon: +36-1-795-4436
Fax: +36-1-459-4217
3.) A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § (1)-(4) bekezdése
szerinti közbeszerzési eljárást folytat le a nyílt eljárás szabályainak alkalmazásával, figyelemmel a Kbt. 19.
§-ára, valamint arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás becsült értéke nem éri el a nettó 18.000.000,- forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges.
4.) A közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan az alábbiak szerint érhetők el:
Elérési útvonal: http://kozbeszerzes.nisz.hu/
Ajánlatkérő ajánlattevő részére a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg elektronikus úton megküldi.
Az Ajánlatkérő kéri – legkésőbb a következő munkanapon – az ajánlattételi felhívás 1. pontjában megadott
e-mail címre írásban visszaigazolni az ajánlattételi dokumentáció elektronikus úton történő megérkezését.
5.) A közbeszerzés tárgya (nómenklatúra), illetőleg mennyisége:
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Nyertes Ajánlattevő feladata a Műszaki Leírásban részletezettek szerinti, a KKM alkalmazás oldali
migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése, s a felmérés eredményéről
dokumentáció készítése két részletben, a szerződés aláírásának napjától számított 45 illetve 60 napon
belül.
CPV kód: Fő tárgy: 72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
További tárgyak: 72130000-5 Számítógép helyének tervezésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások
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72500000-0 Számítógépekkel kapcsolatos szolgáltatások
72590000-7 Számítógépekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások
72227000-2 Szoftverintegrálási tanácsadó szolgáltatások
6.) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra
kerül: Vállalkozási szerződés
7.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 60 nap
8.) A teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata u. 8.
9.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (3) valamint (5) és (6) bekezdéseinek megfelelően, az ajánlattételi dokumentációban található szerződéstervezetben részletezettek szerint történik.
Nyertes Ajánlattevő (mint Vállalkozó) az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő
(mint Megrendelő) által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és
azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítést igazoló bizonylat. Nyertes Ajánlattevő a teljesítést ( a felmérés eredményéről készített
két dokumentáció ) követően két számla kiállítására jogosult.
Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény 36/A. §-ában
foglaltakat kötelesek alkalmazni.
Az ajánlattétel, átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A részletes fizetési feltételeket a IV. fejezetben található Szerződéstervezet tartalmazza.
10.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot: nem
11.) Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
a) Részajánlattétellel kapcsolatos tájékoztatás: ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében nem biztosít
részajánlattételi lehetőséget.
b) Tájékoztatást arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni: c) Az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma: d) A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai: A jelen közbeszerzési tárgyát képező felmérés
eredménytermékét két részletben kell előállítani, de csak az az Ajánlattevő tudja előállítani a műszaki
leírás 3.2. pontja szerinti dokumentumokat, aki a 3.1. pont szerinti eredményterméket is előállította, hiszen az az előkészítése a végeleges eredményterméknek. Így a részajánlattétel nem lehetséges az eljárásban.
12.) Az ajánlatok értékelési szempontja [76. § (2) bekezdése]:
A Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő olyan - különösen
minőségi, környezetvédelmi, szociális - szempontok, amelyek között az ár vagy költség is szerepel.
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Értékelési szempontok és az azokhoz tartozó súlyszámok, az értékelés során adható pontszám alsó és
felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén), valamint pontszámok kiosztásának módszere:
Értékelési részszempontok
Megnevezés

Súly

Értékelési módszer
(adható pontszám)

1. Ellenszolgáltatás (nettó Ft)

90

fordított arányosítás
0-10 pont

2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakember
többlettapasztalata (hónap)

10

egyenes arányosítás
0-10 pont

1. Ellenszolgáltatás (nettó összesen ajánlati ár):
A legalacsonyabb összeg kapja a maximális 10 pontot, a legmagasabb arányosan kevesebbet.
Az ellenszolgáltatás részszempont súlyozott pontszáma a szempontra kapott, súlyszámmal megszorzott pontszámok összege.
P=

A legjobb
∗ (P max − Pmin) + Pmin
A vizsgált

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Alegjobb: legalacsonyabb érték
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Amennyiben a P értéke 1-nél kevesebb, ajánlatkérő P=1 értékkel számol.
2. A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre vonatkozó többletvállalás
Ezen értékelési részszempont keretében ajánlatkérő arra ad pontot, ha az ajánlattevő a szakmai alkalmasságnál előírt minimumkövetelményeknél kedvezőbb vállalást ajánl meg.
Azaz, ajánlatkérő a teljesítésbe olyan szakembert von be, aki az alkalmassági minimumkövetelmények
teljesítéséhez szükségesnél, azaz 36 hónapnál hosszabb idejű, virtualizációs környezetbe történő migrációs szakmai tapasztalattal rendelkező szakembert ajánl meg és nyertessége esetén őt vonja be a teljesítésbe.
Ezen részszempont esetén ajánlatkérőnek azt kell megjelölnie, hogy az adott szakember a 36 hónapon
felül hány hónap tapasztalattal rendelkezik. (pl. egy szakember 40 hónap tapasztalattal rendelkezik,
akkor a bírálati szemponthoz a felolvasólapra 4 hónapot kell írni.)
Ajánlatkérő jelen értékelési részszempont esetén maximum további 60 hónap szakmai tapasztalatot
fog figyelembe venni a pontok kiosztásánál, ez a megajánlás fogja kapni a maximális pontszámot. Ennél magasabb ajánlás is tehető, azonban az ugyanannyi pontot fog kapni.
Amennyiben ajánlattevő nem kíván többletvállalást megajánlani az alkalmassági követelményhez képest, úgy erre a részszempontra 0 vállalást kell beírnia és 0 pontot fog kapni.
A gyakorlati tapasztalatot egész hónapra kerekítve kell meghatározni.
A megajánlott szakembert a 10. sz. mellékletben kell megnevezni.
A legmagasabb többletvállalás kapja a maximális 10 pontot, a legalacsonyabb arányosan kevesebbet,
A többlettapasztalat részszempont súlyozott pontszáma a szempontra kapott, súlyszámmal megszorzott pontszámok összege.
P=

A vizsgált
∗ (P max − P min) + P min
A legjobb

ahol
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P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: az az érték, amelynél kedvezőbb megajánlás esetében is a csak maximális pontot kapja az
ajánlattevő
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Amennyiben a P értéke 0, úgy ajánlatkérő a fenti képletet nem használja, ajánlattevő pontszáma 0
lesz.
Ajánlatkérő a részpontszámok értékének meghatározásához szükséges matematikai műveletek során nem végez kerekítést. Ajánlatkérő az így kapott részpontszámot beszorozza a súlyszámmal.
Ajánlatkérő az így kialakuló súlyozott pontszám esetében két tizedes jegy pontosságig kerekítve
veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.
13.) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok, alkalmassági feltételek és a megkövetelt igazolási mód:
13.1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró ok hatálya alatt áll.
Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § szerint az Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § g)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy
az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nem tartozik a Kbt. 62. § g)-k) és m) pontja
szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a kizáró okok fenn nem állásának igazolására elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az
ajánlatkérő által előírt kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek
szerint) ellenőrzi a felhívásban előírt kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból.
A kizáró okok fenn nem állására benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésének
napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
13.2. Műszaki, szakmai alkalmassági feltételek:
Ajánlattevő alkalmas, amennyiben bevon a teljesítésbe legalább 1 fő, virtualizáció, migráció és MS
rendszerek terén is, legalább 36 hónap tapasztalattal rendelkező szakembert.
Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (11) bekezdései
alapján kell eljárnia.
Alkalmasság igazolása az ajánlatban:
Ajánlattevőnek– a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek – ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az eljárást megindító felhívás 13.2 pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel.
Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69.§ (7) bekezdésnek megfelelően előírhatja a 21.§ (1)(3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
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14.) A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a 71. § (3) és (8)
bekezdésében foglaltakra.
15.) Az ajánlattételi határidő:
2017. január 6. 10:00 óra
16.)Az ajánlat benyújtásának címe és módja:
1135 Budapest, Csata u. 8. II. emelet 203-as iroda
Az ajánlatokat az ajánlattételi dokumentáció 5.1. pontjában előírt módon kell benyújtani.
17.) Az ajánlattétel nyelve (nyelvei):
Magyar nyelv. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők
kötelesek annak felelős magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni.
A felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy annak tartalmáért az ajánlattevő felelős. Ezért Ajánlattevő
cégszerű képviseletére jogosult személyé(/ei)nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat részeként
benyújtott fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti, idegen nyelvű szöveggel.
Nem jelenti a magyar nyelvű ajánlattétel sérelmét, ha szakmai szempontból indokoltan idegen nyelvű –
nemzetközileg is elfogadott – meghatározások szerepelnek az ajánlatban.
18.) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Ideje: 2017. január 6. 10:00 óra
Helye: 1135 Budapest, Csata u. 8. II. emelet 203-as iroda.
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek vehetnek részt.
19.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: az ajánlattételi határidő időpontját követő 30 nap.
20.) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információk: 21.) A szerződéskötés:
A Kbt. 131. §-ában foglaltak szerint kerül sor a szerződés megkötésére.
22. ) Amennyiben a szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak, ezen feltételek:
23.) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés: nem
24.) Az ajánlathoz – a fentiekben előírtakon túlmenően - csatolni kell az alábbiakat:
1.

Előlap és oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék. (1. számú melléklet és 2. számú melléklet)

2.

Adatlap az ajánlattevőre vonatkozó általános információkról (3. számú melléklet)

3.

Cégszerűen aláírt felolvasólap a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdése és a 68. § (4) bekezdés szerint. (4.
számú melléklet). A Felolvasólapot eredeti példányban kell csatolni.
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4.

Cégszerűen aláírt ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakról. (5. számú
melléklet)

5.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését (megnevezését). Csatolni kell továbbá a közös
ajánlattevők együttműködési megállapodását, mely tartalmazza:
- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását;
- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak;
- annak meghatározását, hogy közös ajánlattevők közül ki (melyik közös ajánlattevő) lesz a
közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő.
Az együttműködési megállapodás a nyertes – közös – ajánlattevővel kötendő szerződés mellékletét képezi, továbbá az ajánlatkérő a szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a szerződésben való rögzítése nem jelenti a dokumentáció részét képező
szerződéstervezettől való eltérést.

6.

Cégszerűen aláírt a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozat valamint nyilatkozat a kapacitást
rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről (nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) (6.
számú melléklet)

7.

A Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén ajánlattevő és a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet között létrejött, a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó előszerződés vagy szerződés, amely alátámasztja, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben az ajánlatba előszerződés kerül benyújtásra, annak tartalmaznia kell az eljárás tárgyát, a rendelkezésre bocsátott erőforrást (kapacitás) valamint Felek arra vonatkozó kötelezettségvállalását. hogy ajánlattevő nyertessége esetén
szerződést kötnek az előszerződésben rögzített kapacitás rendelkezésre bocsátásáról. Ajánlattevő
nyertessége esetén a szerződéskötés feltétele az előzőek szerinti szerződés Ajánlatkérő részére
történő átadása

8.

Ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén – a kapacitást rendelkező szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely
még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Amennyiben az
ajánlattevő adataiban nyilatkozat alapján változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban,
abban az esetben cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem
kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a nyilvántartó
bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs
folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges. (7. számú melléklet)

9.

Az ajánlattevőnek – valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén – a kapacitást rendelkező szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található ajánlattevői nyilatkozatokat
aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely ajánlattevői
nyilatkozatot, iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk adott meghatalmazást az
ajánlathoz csatolni kell az alábbiak szerint:
a) a Felolvasólap (Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat) meghatalmazott általi aláírása
esetén: a meghatalmazott részére kiállított teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni (eredeti vagy hiteles másolati példányban)
b) egyéb dokumentumok meghatalmazott általi aláírása esetén: a polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdésében meghatározott módok egyikén kiállított meghatalmazás csatolandó eredetiben vagy másolatban.
A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási
címpéldánya/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája ez esetben is csatolandó. Ajánlatkérő jelen
ponttal kapcsolatban hivatkozik a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésére. (8. számú melléklet)
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10. Cégszerűen aláírt titoktartási nyilatkozat, az eljárás során tudomásra jutott információk megtartásáról. (9. számú melléklet)
11. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (ajánlattevő(k) vonatkozásában)
valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről (10. számú melléklet).
12. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozók valamint az alkalmasság igazolásába bevont szervezet(ek) vonatkozásában. (11. számú melléklet)
13. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 36. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban (12. számú
melléklet).
14. Cégszerűen aláírt nyilatkozat az üzleti titokról (Kbt. 44. § (1) bekezdés). (13. számú melléklet)
15. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a fordításról (14. számú melléklet).
16. Nyilatkozat a papíralapú és az elektronikus ajánlat egyezőségéről (15. számú melléklet).
25. Egyéb rendelkezések:
1.

Amennyiben ajánlatkérő az összegezésben megjelölte a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt,
úgy a nyertes visszalépése esetén - a Kbt. 131. § (4) bekezdése alkalmazásával - a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlat benyújtójával köti meg a szerződést.

2.

Az eredeti példányban valamennyi dokumentumot – ha a jogszabály illetőleg jogszabály alapján
ajánlatkérő másként nem rendelkezik - egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (Kbt. 47. § (2)
bekezdés).

3.

Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 114.
§ (6) bekezdés szerint kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi
dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a kozbeszerzes@nisz.hu; kalmar.dora@nisz.hu;
elektronikus levelezési címen, vagy postai úton a 1389 Budapest, Pf.: 133, vagy telefax útján a
+36-1-459-4217 telefaxszámon. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben küldi meg ajánlattevőknek.

4.

Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.

5.

Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció egyéb részei közötti eltérés esetében az ajánlattételi
felhívásban foglaltak az irányadóak.

6.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a közbeszerzési törvény 35. § (1)-(7) bekezdéseiben, a 36. § (1) bekezdésére és a 138. § (1) és (5) bekezdésére.

7.

Az ajánlatok összeállításával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.

8.

Ezen közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs
azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

9.

A 13.2. pontban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

10. Az árajánlatot úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa a közbeszerzés tárgyát képező feladat teljes
körű megvalósítását, és tartalmazzon minden felmerülő költséget nettó forintban. Az ár nyertesség esetén kötött, az semmilyen jogcímen nem emelhető.
11. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet
alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))
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12. A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek feltételeit részletesen az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
13. A közbeszerzés eljárás során meghatározott időpontokkal kapcsolatban Ajánlatkérő a „Magyarország, Budapest, CET, GMT+1” időzóna szerinti időt érti.
14. A különböző devizák forintra történő átszámításával kapcsolatban a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni.

26. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2016. december 22.

18

III. FEJEZET
IRATMINTÁK
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1. számú melléklet
ELŐLAP
„Eredeti”
Ajánlattevő neve: …………………………………………..
Ajánlattevő székhelye: …………………………………………..

AJÁNLAT
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint
ajánlatkérő által indított,
„A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

2017. ……….. hó …. nap
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2. számú melléklet
TARTALOMJEGYZÉK1
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint
ajánlatkérő által indított,
„A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke)
Irat megnevezése

1

Oldalszám

A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell!
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3. számú melléklet
ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKRÓL
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint
ajánlatkérő által indított,
„A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
AZ AJÁNLATTEVŐ
Neve:
Székhelye:
Levelezési címe:
Cégjegyzékszáma
Bankszámlaszám:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
WEB-lap:
Ügyvezető neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra
kijelölt személy
Neve:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobil száma:
Fax-száma:
E-mail:
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4. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő, „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez
szükséges felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során az Ajánlattételi felhívás és
Ajánlattételi dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket
megértettük, elfogadjuk, a szerződés megkötését és teljesítését vállaljuk a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben, illetve az ajánlatunkban foglaltak szerint.
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

2

1) Ellenszolgáltatás összege:
nettó…………………….Ft+Áfa
Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a
műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzítettek szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.
2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember többlettapasztalata
……………….. hónap

…………………………, 2017.…………………………hó……nap
………………………………………
cégszerű aláírás(ok)

2

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő nevét és székhelyét meg kell adni.
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5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján3
Alulírott .........................................., mint a(z) ............................................................ (megnevezés, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő „A KKM alkalmazás oldali
migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (Kkvt.) 3. §-a4 értelmében vállalkozásunk56





mikrovállalkozás
kisvállalkozás
középvállalkozás
nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.

……………………, 2017. …….……. hó …... nap
……………………………………………..
cégszerű aláírása(ok)

3

Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő adatát (név, székhely) meg kell adni.
3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió
eurónak megfelelő forintösszeg.
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni
részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők
részesedése esetében.
5
A megfelelő aláhúzandó.
6
Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőre nyilatkoznia kell.
4
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6. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján valamint a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről
Alulírott
………………………………,
mint
a(z)
……………………….…………….........
........................... (székhely: .................................. …….......................................) Ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által lefolytatásra kerülő „A KKM alkalmazás oldali migrációjának
előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, a műszaki leírás
gondos áttekintése után kijelentem, hogy:
1.) a szerződés teljesítése során nem kívánunk / az alábbi részekben kívánunk7 alvállalkozókkal szerződést kötni:
A teljesítés része, az ellátott tevékenység megnevezése
1)
2)
3)
2.) szerződés teljesítése során az 1.) pontban megnevezett feladatok teljesítéséhez igénybe venni kívánt,
az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók adatai8:
Cégnév

Székhely

A szerződés teljesítése során ellátandó tevékenység

3) a közbeszerzési eljárás eredményképpen létrejövő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági
követelményeknek történő megfelelés igazolása érdekében más szervezet (vagy személy) erőforrását
igénybe vesszük/nem vesszük igénybe9.
4) a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet (vagy személy) erőforrásaira támaszkodva kívánunk megfelelni10:
Erőforrást nyújtó szervezet neve,
székhelye

Azon alkalmassági követelmény megjelölése (felhívás vonatkozó pontjára hivatkozás), melynek igazolásához a szervezet igénybevétele történik

7

A megfelelő rész aláhúzandó
Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha az 1. pontban úgy nyilatkozott, hogy a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót kíván igénybe venni, és ha a teljesítésben bevonni kívánt alvállalkozó(k) az ajánlat benyújtásakor
ismert(ek).
8

9

A megfelelő válasz aláhúzandó! Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozóval kívánja alkalmasságát igazolni, akkor a nyila tkozat tekintetében az alvállalkozó kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek (vagy személynek) minősül, ezt a jelen
nyilatkozattétel során figyelembe kell venni.
10
Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági minimum követelménynek más szervezet (vagy személy) erőforrására támaszkodva kíván megfelelni.
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A fenti szervezettel (vagy személlyel) kötött, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti előszerződésünket
vagy szerződésünket az ajánlathoz csatoljuk.
……………………………, 2017. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
cégszerű aláírás(ok)
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7. számú melléklet

NYILATKOZAT11
Változásbejegyzési kérelem benyújtásáról
a)
Alulírott ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez
szükséges felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az aktuális
(cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési
eljárás van folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát,
illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem érkeztetett példányának másolatát az ajánlathoz
csatolom.
………………………….…….,2017. ……………….. hó …... nap
…………………………………………..
/cégszerű aláírás/

b)
Alulírott ...................................................., mint a(z) ............................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez
szükséges felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az, aktuális
(cég)állapotot nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési
eljárás nincs folyamatban, illetőleg a nyilvántartó illetékes bírósághoz/költségvetési szervhez/kamarához/jegyzőhöz nem került benyújtásra adatváltozás bejegyzési kérelem.
………………………….…….,2017. ……………….. hó …... nap
………………………………………
/cégszerű aláírás/

11

Az ajánlattevőnek vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot kell kitöltetnie.
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8. számú melléklet
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK)
Ez a lap cserélendő valamennyi ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k)
aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának) egyszerű másolati példányára,
akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot, illetve az ajánlatban szereplő iratot.
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az ajánlattételi
felhívás 24.10. pontja szerint kell eljárni.
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9. számú melléklet
TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT12
Alulírott ....................................................., mint a(z) ….......................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb információ, adat,
tény, dokumentum, amelyet a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az általa kiírt „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges
felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán rendelkezésemre bocsát akár írásban, akár
szóban, Bizalmas Információnak tekintendő és minden ilyen Bizalmas Információt, mint üzleti titkot kell
kezelni és azt tilos előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül,bármely harmadik személy tudomására hozni, vagy
egyéb más célra felhasználni, mint az ajánlat benyújtása.
A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra:
 Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy
 amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy
 melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az Ajánlatkérő felé, vagy
 amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.
A titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalás a Nyilatkozat aláírásától számított három
(3) év elteltével szűnik meg.
…………………………,2017. …………………………………hó ..…nap
………………………………………
cégszerű aláírás(ok)

12

Jelen nyilatkozatot ajánlattevőnek kell megtennie.
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10. számú melléklet

NYILATKOZAT
A kizáró okok fenn nem állásáról és az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről
(Csak Ajánlattevő részéről kell csatolni az ajánlathoz)
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….……………......... (székhely:
…….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KKM alkalmazás oldali
migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárása
során az alábbiakban nyilatkozom, hogy
1. Az általam képviselt cég esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott
kizáró okok nem állnak fenn.
2. Az általam képviselt cég olyan társaságnak minősül13:
- amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén
- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén14
a) a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonosának adatai15:

Neve

a) Tényleges tulajdonosok
Állandó lakóhelye

1.
2.

13

A megfelelő aláhúzandó
A táblázat kitöltendő, vagy az alatta lévő nyilatkozat aláhúzandó.
15
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati
jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással
vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket
már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták
meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár;
14

30

vagy
b) ajánlattevőnek nincsen a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy
rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa.
3. Az eljárást megindító felhívás 13.2. pontjában előírt alkalmassági minimum követelményeknek
Ajánlattevő megfelel.
Az alkalmassági követelményt ……………………… (név) szakember teljesíti.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a megnevezett szakember nyertességünk
esetén rendelkezésre áll a szerződés teljesítéséhez.

………………….................... 201.... …..................... hó…......nap

………………………………………….
cégszerű aláírás(ok)
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11. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján
Alulírott
………………………………,
mint
a(z)
……………………….…………….........
........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan
alvállalkozót / az alkalmasság igazolásához olyan szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m)
pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.

……………………………,2017. ………………..hó…….nap

………..…………...…………….
cégszerű aláírás(ok)
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12. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
A Kbt. 36 § (1) bekezdése alapján
Alulírott
………………………………,
mint
a(z)
……………………….…………….........
........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése”
tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy a jelen ajánlaton kívül a jelen közbeszerzési eljárásban
más ajánlatban közös ajánlattevőként nem veszünk részt, más ajánlatban alvállalkozóként nem veszünk
részt.
……………………………,2017. ………………..hó…….nap

………………………………………
cégszerű aláírás(ok)
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13. számú melléklet

NYILATOZAT
üzleti titokról16
Alulírott
………………………………,
mint
a(z)
……………………….…………….........
........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” tárgyú
közbeszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot tartalmaz, amelynek
nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését.
Ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó része(i):
Üzleti titkot tartalmazó dokumentum megnevezése
és az üzleti titkot tartalmazó dokumentum oldalszámának megadása

A dokumentum üzleti titokká
nyilvánításának részletes indoka 17

………………..,2017. ……………………hó……..nap
………………………………………
cégszerű aláírás(ok)

16
17

Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az üzleti titkot tartalmaz.
Az indokolást a Kbt. 44. §-ában foglaltakra tekintettel kell megadni.
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14. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a fordításról18
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... szervezet cégjegyzésre
(kötelezettségvállalásra) jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint ajánlatkérő által
indított „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések
elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott idegen nyelvű dokumentumoknak az ajánlathoz
csatolt fordítása az eredeti, idegen nyelvű dokumentummal tartalmilag mindenben megegyezik.

Dátum: .........................., 2017. ........................

...............................................
cégszerű aláírás(ok)

18

Csak abban az esetben csatolandó az ajánlathoz, amennyiben az idegen nyelvű szöveget tartalmaz!
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15. számú melléklet

NYILATKOZAT
a papíralapú és az elektronikus ajánlat egyezőségéről
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………….…………….........
........................... (székhely: .................................. …….......................................) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által kiírt „A KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges
felmérések elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az eljárásban benyújtott
ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható.pdf file) példánya a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
Dátum: .........................., 2017. ........................

...............................................
cégszerű aláírás(ok)
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IV. SZERZŐDÉS
(tervezet)

Szerződés nyilvántartási szám: ………………………..……………..
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről
XXXXX
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseletében eljár:
mint Vállalkozó (a továbbiakban :Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
Megrendelő „KKM alkalmazás oldali migrációjának előkészítéséhez szükséges felmérések elvégzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. §
alapján közbeszerzési eljárást indított, amelynek a nyertese a Vállalkozó lett.
Jelen Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az ajánlattételi felhívás és dokumentáció,
különös tekintettel a műszaki leírás (továbbiakban: Műszaki leírás, 1. számú melléklet) alapján jön
létre a Felek között. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Szerződés rendelkezéseit és a Műszaki
leírást, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseit kell figyelembe venni.
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Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a lefolytatott közbeszerzési
eljárás ajánlattételi dokumentációja, mely a szerződéshez fizikailag nem kerül csatolásra.
2. A Szerződés tárgya
A Szerződés tárgya a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás Műszaki leírás 3. pontjában
meghatározott eredménytermékek létrehozása és az azok alapjául szolgáló járulékos feladatok ellátása
így különösen a Műszaki leírás 2. pontjában részletezett felmérések elvégzése.
3. A Szerződés időbeli hatálya
3.1 Jelen szerződést felek az aláírástól kötik azzal, hogy a szerződés akkor szűnik meg, ha jelen
szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.
3.2 Teljesítési határidők:
a.

A Műszaki leírás 3.1. pontja szerinti feladatok szerződésszerű teljesítésének határideje a
szerződéskötéstől számított 45. nap.

b.

A Műszaki leírás 3.2. pontja szerinti feladatok szerződésszerű teljesítésének határideje a
szerződéskötéstől számított 60. nap.
4. Teljesítés

4.1 A teljesítés helye a Megrendelő telephelye: 1081 Budapest, Csata u. 8.
4.2 Teljesítés igazolására Megrendelő részéről Sárközi Attila Csaba vezető szakértő és Bartos Attila
projektmenedzser együttesen jogosult.
4.3 Vállalkozó Műszaki leírás 3. szerinti dokumentumokat az ott megadott részletezettséggel és
tartalommal köteles átadni Megrendelő részére.
4.4 Vállalkozó a szállítandó dokumentumokat (a továbbiakban: Dokumentumok) 1 nyomtatott
példányban és 1 db elektronikus adathordozón adja át Megrendelő részére. A Dokumentumok
átvétele nem minősül a teljesítés elfogadásának.
Vállalkozónak a szöveges dokumentumokat .pdf és .docx formátumban, a táblázatokat .xlsx formátumban, képletezéssel, dokumentum védelem nélkül, valamint valamennyi eredményterméket
papír alapon is át kell adnia a fentiek szerint.
4.5 Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és
minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb,
jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A Vállalkozó szavatol azért is, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a Dokumentumok felhasználását akadályozza, vagy
korlátozza.
4.6 Megrendelő a Dokumentumok átvételét követő 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni
Vállalkozó arról, hogy a dokumentumok teljesítését elfogadja-e. Amennyiben Megrendelő a
teljesítést nem fogadja el és azt szakmailag megalapozottan indokolja, megjelölve a hiba okát,
jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 49. § (2)
bekezdésének megfelelően Vállalkozót a kijavítására felhívni. Vállalkozó ebben az esetben
köteles 3 munkanapon belül a kért módosításokat elvégezni. A határidő eredménytelen elteltét
követően Megrendelő az 10.1. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
4.7 Megrendelő a Kbt. 135. §-a alapján köteles a szerződés teljesítéséről nyilatkozni, a jelen szerződés „Teljesítést Igazoló Bizonylat” (a továbbiakban: TIB) című, 2. számú mellékletének alkalmazásával. A - TIB a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt kivételtől eltekintve - csak a Megrendelő
által megvizsgált és ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában adható ki.
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4.8 Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, amennyiben valamennyi szerződéses feladat – így
különösen a Műszaki leírás 3. pontja szerinti eredménytermékek leszállítása – a jelen szerződés
szerinti határidő alatt megtörténik. A határidőbe beleszámít az esetleges kijavítás ideje (4.6.
pont) is.
4.9 A Vállalkozó képviseletében eljáró személyek, a feladattal összefüggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.
4.10 Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő számú
humánerőforrást biztosítani. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Szerződés teljesítésében közreműködő személyek rendelkezzenek a Műszaki leírásban részletezett feladatok elvégzéséhez
szükséges szakértelemmel, jogosítványokkal, amelyet a megbízás időtartama alatt fenntartanak.
4.11 Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni a szakember, aki a közbeszerzési eljárásban értékelési szempontként lett megjelölve.
4.12 Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni, ha az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont
szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha
az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 5 nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell jelen pont szerinti elvárások teljesülését.
4.13 Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a továbbiakban: szakember), aki a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában kivéve, ha Vállalkozó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban
az adott szakemberrel együtt felelt meg.
5. Alvállalkozók igénybe vétele
5.1 Vállalkozó köteles jelen szerződést úgy teljesíteni, hogy az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Vállalkozó saját teljesítésének arányát.
5.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók jelen szerződés 4. számú mellékletében kerültek felsorolásra.
5.3 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 4. számú mellékletében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni jelen fejezet betartása mellett. További
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során
ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
5.4 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.
5.5 A jelen szerződés 4. számú mellékletének 1) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó az 5.4. pont szerinti bejelentésével
együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Vállalkozó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek,
amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a szerződés teljesítésében való köz-
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reműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Vállalkozó új alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 5.3. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.
5.6 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésébe bevont/bevonandó alvállalkozóival kötendő szerződésben – a Kbt. 138. § (5) bekezdése előírására tekintettel – köteles előírni, hogy a teljesítéshez az
alvállalkozó nem vehet igénybe a saját teljesítésének 50 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
5.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban
bekövetkező, jelen fejezetben szabályozott változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
5.8 Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat,
egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés, során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon megismert minden olyan,
nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala Megrendelő hivatali, üzleti vagy
egyéb titkait sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartási
kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennáll.
5.9 Ezen rendelkezéseknek Vállalkozó alkalmazottjai, Alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők
részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
6. Vállalkozói díj
6.1 A Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű teljesítése ellenértékeként, a
Megrendelő által aláírt teljesítést igazoló bizonylattal igazolt, a hatályos jogszabályoknak
megfelelően kiállított számlák ellenében összesen XXXXX,- Ft + ÁFA, azaz xxxxxxxxxxxxxx
forint + általános forgalmi adó Vállalkozói díj illeti meg.
6.2 Vállalkozó a 3.2. pontban meghatározott időpontokat követően, két számlát jogosult kiállítani, az
alábbiak szerint:
Feladat megnevezése és határideje:

Szerződésszerű teljesítés esetén benyújtható
számla összegének százalékos értéke a nettó
ellenszolgáltatás figyelembe vételével:

A Műszaki leírás 3.1. pontja szerinti feladatok
szerződésszerű teljesítésének határideje a
szerződéskötéstől számított 45. nap.

30%

A Műszaki leírás 3.2. pontja szerinti feladatok
szerződésszerű teljesítésének határideje a
szerződéskötéstől számított 60. nap.

70%

A számlák összegét a 6.1. pont szerinti vállalkozói díj alapul vételével kell meghatározni.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
6.3 A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendő számlából levonásra kerüljön az általa nem
vitatott, esedékes kötbér. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik
félre Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult átruházni.
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6.4 Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számlák kiállítása és a számlák
kiegyenlítése a 7. fejezetben meghatározottak szerint, magyar forintban (HUF) történik.
6.5 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja,
ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó pénzforgalmi
szolgáltatójánál(bankjánál) felmerülő költség (bankköltség) a Vállalkozó terheli.
7. Fizetési feltételek
7.1 Vállalkozó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.
7.2 Vállalkozó a vállalkozói díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számlái ellenében jogosult, amelyet Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be
Megrendelőnek. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított
és aláírt teljesítést igazoló bizonylat. (2. számú melléklet).
7.3 Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően a 6.2. pont szerint jogosult számlái benyújtására.
A benyújtandó számlák kötelező melléklete a Megrendelő 4.2 pontban megnevezett képviselői által aláírt teljesítést igazoló bizonylat, melynek hiányában Megrendelő köteles visszaküldeni a
számlákat.
7.4 Megrendelő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.
7.5 A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.
7.6 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.7 Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozót teljes körűen tájékoztassa a számlázás,
számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.
7.8 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a benyújtott számla értékét a Megrendelő által közvetlenül Vállalkozónak történő átutalással kívánja kifizetni a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő
30 napon belül. A hivatkozott időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
7.9 Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - Megrendelő a Kbt. 135. § (1) (3) bekezdései szerint fizeti ki a szerződésben
foglalt ellenértéket:
a) Vállalkozó(k) köteles(ek) legkésőbb a TIB kiadásáig nyilatkozni, arról hogy a Vállalkozó(k)
és az Alvállalkozó(k) közül a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont Alvállalkozók közül,
egyenként ki mekkora összegre jogosult az ellenértékből (5. számú melléklet). A nyilatkozathoz Vállalkozó(k) mellékelten benyújtja(ák) a nyilatkozatban megnevezett alvállalkozónként a
„Nyilatkozat Partner Adatairól” című nyilatkozatot is.
b) Megrendelő a TIB kiadásával egyidejűleg felhívja Vállalkozó(ka)t, valamint az Alvállalkozó(ka)t, hogy az adott teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat. Egyidejűleg,
amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, kötelesek benyújtani a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi
keltezésű együttes adóigazolást. Az adóigazolás beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. munkanap. Vállalkozó(k) köteles(ek) az alvállalkozói számlák másolatát is benyújta-
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ni. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő fizetés elmaradás a Megrendelő számára
következménnyel nem jár.
c) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül közvetlenül utalja át Vállalkozónak és Alvállalkozónak;
d) Adóigazolás hiányában, illetve ha a Vállalkozó az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban nem szerepel Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének
megfizetése, késedelmes beérkezés esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani.
7.10 Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt részesedéseknek megfelelő kifizetésen túl bármilyen
egymás közti elszámolással kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
7.11 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási szerződés számot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, VTSZ/SZJ/TEÁOR számát, fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30
napot,
- a számlán fel kell tüntetni a saját pénzügyi adatain túl a „Nyilatkozat a Kbt. 135. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” című mellékletben leírtak szerint igénybe vett alvállalkozó(k) bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
7.12 Vállalkozó köteles alvállalkozónként külön számlát kiállítani és az alvállalkozói számla másolatával együtt benyújtani. A számlá(k)hoz a teljesítést igazoló bizonylatot és a Nyilatkozat a Kbt.
135. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” dokumentumot szükséges csatolni.
A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
7.13 Vállalkozó a késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.14 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.15 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.
7.16 Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól és a szerződés megkötésekor
ismert alvállalkozók adatairól a 3. és 4. számú melléklet kitöltésével és a Megrendelő részére
történő átadásával. Vállalkozó a teljesítés során bevonásra került alvállalkozók esetében is köteles
kitölteni és 3 munkanapon belül vagy a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelő részére
átadni a bevonásra került alvállalkozó fenti adatlapját.
7.17 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
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8. Szerződő felek jogai és kötelezettségei
8.1 A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait első osztályú minőségben, azaz a szerződéses és
a Műszaki leírásban előírt követelményeknek megfelelően hibamentesen és határidőre köteles
teljesíteni. A Vállalkozó a Megrendelőnél, vagy az egyes épületekben történő munkavégzés során
köteles betartani a Megrendelőnél, illetve az érintett intézménynél alkalmazott munkavédelmi,
környezetvédelmi és tűzvédelmi és titoktartási követelményeket és egyéb szabályzatokat.
8.2 A Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt, amely a
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az
értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen
hatások várható mértékére és mérsékelésének módjára Az értesítés elmulasztásából eredő
károkért a Vállalkozó a felelős.
8.3 A Vállalkozó a Szerződés szerinti tevékenysége során időben ellátja a Megrendelőt a döntéséhez
szükséges információkkal, ismerteti a lehetséges alternatívát – ezen belül a Vállalkozó által
legjobbnak ítélt megoldást – és tájékoztatja a döntés meghozatalának javasolt és/vagy szükséges
időpontjáról.
8.4 A Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelő jogos és a Vállalkozó
által ismert érdekeire tekintettel köteles eljárni. E kötelezettsége megszegéséből eredő károkért a
Vállalkozó a felelős.
8.5 A Megrendelő a jelen szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködik a Vállalkozóval,
ennek keretében biztosítja a Vállalkozó számára azon rendelkezésére álló információkat,
amelyek a szerződés a teljesítéséhez szükségesek.
8.6 A Megrendelő jelen Szerződésben meghatározott feladatok sikeres megvalósítása érdekében a
Vállalkozóval a lehető leghatékonyabban együttműködik és a mindenkori egyeztetett ütemtervek,
és feladatrészletezések szerint rá háruló kötelezettségeket határidőre teljesíti.
8.7 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az Szerződés teljesítésében közreműködő személyek
rendelkezzenek a 2.1. pontban részletezett feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel,
végzettséggel, amelyet a szerződés időtartama alatt fenntartanak.
8.8 Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazott,
Vállalkozó, bevont személyek magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó
magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.
8.9 Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni minden olyan szakember, aki a közbeszerzési
eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában.
8.10 Megrendelő vállalja, hogy a szerződéskötést követő 5 napon belül átad Vállalkozó részére
valamennyi olyan információt, dokumentumot, amelyre véleménye szerint Vállalkozónak
szüksége lesz a szerződés teljesítéséhez. Vállalkozó ezt követően 5 napon belül jogosult további
dokumentumokat, adatokat, információkat kérni Megrendelőtől a jelen szerződés teljesítése
érdekében, melyet Megrendelőnek 5 napon belül, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 10.
napig biztosítania kell Vállalkozó részére, amennyiben arra a teljesítéshez szüksége lehet
Vállalkozónak. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban foglalt határidőn túl
kér Megrendelőtől információkat a szerződés teljesítéséhez, úgy ezen körülményre nem
hivatkozhat vállalkozó a kiszabásra kerülő kötbér alóli mentesülés illetve a szerződésszegés egyéb
lehetséges jogkövetkezményei során.
9.

Szerzői jog

9.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi a Szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és hasznosítási jogát. Kijelenti,
hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli,
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területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, továbbtervezését valamint az
átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra,
amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés
valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal,
egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő
általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban
meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a
Vállalkozói Díj magában foglalja.
9.2 A Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem
közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.
9.3 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, hogy a Megrendelő a terveket a
kivitelezési eljáráshoz és annak során felhasználja, valamint a kivitelezés során a szükséges
továbbtervezést és átdolgozásokat elvégezze.

10.

Kötbér

10.1 Ha a Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőkhöz (3.2. pont) képest olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, akkor az alábbiak szerint kötbér fizetésére köteles: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. E kötbér alapja a
nettó Vállalkozói díj. A kötbér maximuma a kötbéralap 20%-a. Tizenöt napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a 10.3.
pont szerinti kötbért követelni.
10.2 Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul (így
különösen, ha a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a teljesítést megtagadja) a Vállalkozó 25 %
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja az 6.1. pont szerinti nettó Vállalkozói díj. Ebben az esetben késedelmi kötbér nem számolható fel.
10.3 Felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes, továbbá abban
is, hogy azt Megrendelő jogosult a nem vitatott kötbért beszámítással érvényesíteni oly módon,
hogy a Szerződés szerinti Vállalkozói díjat a kötbér összegével csökkentve teljesíti.
11.

Titoktartás

11.1 A Szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a másik
fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgáltatásaira,
vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősítik.
11.2 A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a Szerződés teljesítése
során használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem
közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
11.3 A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő 10 éven keresztül
fennmarad.

44

12.

Vegyes rendelkezések

12.1 Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek:
a Megrendelő részéről:

Sárközi Attila Csaba
e-mail: sarkozi.csaba@nisz.hu
Telefon: +3617957154
Mobil: +36302603748

a Vállalkozó részéről:
e-mail:
Telefon:
Fax:
Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés mindkét Fél által történő aláírása napján lép hatályba. Felek jelen Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásban, egy okiratba foglaltan módosíthatják a Kbt. 141.§-ban előírt feltételeknek megfelelő esetben. Bármely Fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú nyilatkozatra tett észrevétele, válasza nem
minősül a Szerződés módosításának.
12.2 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondási jog illeti meg súlyos szerződésszegés esetében a
Megrendelőt különösen, de nem kizárólagosan a következőkben felsorolt, a Vállalkozó által
tanúsított alábbi esetekben:
a) Vállalkozó 30 (harminc) napot meghaladóan késedelmesen teljesít;
b) Vállalkozó ismétlődő hibás teljesítése esetén, és/vagy a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt
hibát, hiányosságot az előírt határidőn – kivéve a 4.6 pont szerinti póthatáridőt – belül nem
javítja ki;
c) a Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi, és/vagy
a szerződésszegő magtartását az erre történő írásbeli felhívásban megjelölt határidőn belül sem
szünteti meg;
d) a Megrendelő okmányaival, adataival, dokumentumaival, vagy a Szerződés teljesítése során a
Vállalkozó tudomására jutott egyéb információval történő visszaélés;
e) a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy végelszámolását
határozta el.
A Vállalkozó a rendkívüli felmondás jogát akkor jogosult gyakorolni, ha
a) a Megrendelő fizetési késedelembe esik és a késedelem időtartama a 30 (harminc) napot
meghaladja;
b) a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének szerződésszerű teljesítését akadályozza, az erre
történő írásbeli felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően;
c) a Megrendelővel szemben felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy végelszámolását
határozta el.
12.3 Felek a Ptk. szerinti elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják,
és tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a
vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen
jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek egymással a Ptk.-ban
meghatározott keretek között egymással elszámolni.
12.4 Vállalkozó tudomásul veszi:
- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben, továbbá a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az
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Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát,
továbbá
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat, különösen azokat a
rendelkezéseket, amelyek szerint jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a
Megrendelő üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg.
12.5 Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak.
Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb vagy egyéb
szervük vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen Szerződés
aláírására és az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben
aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent
számukra.
12.6 Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés többi
része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra
kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.
12.7 A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás kérdéseket
először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége
esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai
szerint.
12.8 Az ajánlatkérőként szerződő fél (Megrendelő) jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani
– ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
12.9 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmazna.
12.10 A Szerződés mellékleteit képezi, melyek tartalmát a Felek megismerték és magukra nézve
kötelezőnek ismerik el:
- 1. sz. melléklet: Műszaki leírás;
- 2. sz. melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (TIB) minta
- 3. sz. melléklet: Nyilatkozat partner adatairól
- 4. sz. melléklet: A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke
- 5. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 135. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
12.11 Felek kijelentik, hogy egyebekben a Kbt., a Ptk., illetve a vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően járnak el.
12.12 A Szerződést Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag 5 példányban aláírták, amelyből 4 példány a Megrendelőt és 1 példány a
Vállalkozót illet.
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Budapest, 2017. ………….. .…..

....………………………….………

Budapest, 2017. ………………… .…..

....………………………….………

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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1. sz. melléklet: Műszaki leírás;
2. számú melléklet
MIE-75913/3
913/33
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
H
el
y:

Dátum
:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
Képviselője1 neve, beoszNISZ Nemzeti Infokomtása: (ezen TIB aláírója)
munikációs
Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselője2 neve, beosztása: (ezen TIB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás tárgya:

Ügyfél
száma:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi
jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más …………………………………………..)
szereplő részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő
telephelyére szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés
szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét
együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya.
Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték
Ft:
- a szerződésben meghatározott
egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:

Devizanem:
Érték:
Esedékessége (dátum):

………………………………..……..
Szállító képviselője

Ph

Érték:

…………………………………..
Megrendelő képviselője1
…………………………………..
Megrendelő képviselője2
Ph
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3. számú melléklet
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási
egyéb…………………………………………………szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám:

szám,

Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai
Név:

Beosztás:

Telefonszám:

E-mail cím:

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:
Bankszámla száma:

Bankszámla devizaneme:

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Különbözet szerinti
Pénzforgalmi elszámolás áfa
elszámolás áfa tv. XV.-XVII.
tv. XIII/A. fejezet, 169.§.(h):
fejezet, 169.§.(p,q,):
Fordított adózás áfa tv.
Alanyi mentesség áfa tv.
169.§.(n):
XIII. fejezet:
Milyen tevékenység alapján:
KATA 2012. évi CXLVII.
törvény:

KIVA 2012. évi CXLVII.
törvény:

alapján, az irreleváns sorban
Önszámlázás
169.§.(l):

áfa

Tevékenység alapján mentes
áfa tv. VI. fejezet:
Milyen tevékenység alapján:
EVA 2002. évi XLIII. törvény:

Dátum:………………….………
Cégszerű aláírás:

tv.

………………………………………………….
PH
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- 4. sz. melléklet: A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke
Szolgáltató jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:……………………………
Alvállalkozó székhelye/címe:………………...
Alvállalkozó feladata:………………………...
Azon alkalmassági követelmény
vett:………………………………

megnevezése,

melynek

igazolásában

alvállalkozó

részt

Szolgáltató a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.
2.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

a) Alvállalkozó neve:……………………………
Alvállalkozó székhelye/címe:………………...
Alvállalkozó feladata:………………………...
b) Alvállalkozó neve:……………………………
Alvállalkozó székhelye/címe:………………...
Alvállalkozó feladata:………………………...
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. ............ meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

............................., 201. ...... ..........
.............................................
Aláírás
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- 5. sz. melléklet:

Nyilatkozat a Kbt. 135. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
(minta)
Szerződés tárgya: .............................................................................
Szerződés nyilvántartási száma: .......................................................
1) A szolgáltatás/szolgáltatáselem megnevezése, melyre a nyilatkozat vonatkozik:
a) A szolgáltatási/vállalkozói díjból Szolgáltató(ka)t/Megbízottakat/Vállalkozó(ka)t megillető díj összege:
szolgáltatás/
Név

Székhely

szolgáltatáselem megnevezése19

Szolgáltatót/Megbízottat/Vá
llalkozót megillető
díj összege szolgáltatáselemenként

Szolgáltató/Megbízott/Vállalkozó
számlaszáma

b) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozó bevonásra került-e20: igen
/nem.
c) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítésébe bevonásra került alvállalkozók adatai21:
Szolgáltatás/
Név

Székhely

Szolgáltatáselem
megnevezése

Alvállalkozót
megillető díj
összege

Alvállalkozó
számlaszáma

Engedményezés alapján az alvállalkozónak kifizetendő a fenti összeg.
............................., 201. ...... ..........
1.

…………………………..
2.

Vállalkozó22

3.

…………………………..
4.

Alvállalkozó

19

Amennyiben a teljesítési időszakban több olyan szolgáltatáselemre történt teljesítés, amelyekhez külön díj tartozik, valamennyi szolgáltatáselemre külön nyilatkozatot kell tenni.
20
A megfelelő szövegrész aláhúzandó.
21
Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozó került bevonásra. Jelen nyilatkozat hiányában a számla nem egyenlíthető ki közvetlen alvállalkozói kifizetésként.
22
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozót teljes körűen tájékoztassa a szerződés 3.5. pontjának tartalmáról, a számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.
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V.

Közbeszerzési műszaki leírás

MŰSZAKI LEÍRÁS
KKM MIGRÁCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELMÉRÉS ELVÉGZÉSE
Előzmények
Hivatkozva a 2015. decemberi 1901/2015. (XII. 8.) számú, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium informatikai rendszerének hatékony, üzembiztos működésének biztosításához
szükséges egyes intézkedésekről szóló kormányhatározatra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Bem rakparti épületében üzemelő gépteremben lévő alkalmazásokat migrálni szükséges a
Kormányzati Adatközpontba. Az alkalmazásokat futtató hardverek és futtató környezeti verziók
elavultak, így a migráció során azok cseréje, korszerűsítése esetenként elengedhetetlen. Az új,
korszerűbb hardverek használatba vételével az alkalmazások migrációja, az eltérő futtató környezetek
verziói, a mai kornak megfelelő virtualizációs technológiákban rejlő lehetőségek kihasználása miatt
nem feltétlen portolható át egyszerű mozgatással. Vagyis technológiai oldalról indokolt a valamennyi
alkalmazásra, platform infrastruktúra elemre kiterjedő migráció alapos előkészítése, koncepció és
migrációs terv kidolgozása az új környezetre való átállásra, mely tartalmazza a felmerülő bármilyen
hiba vagy akadály esetén az eredeti állapotra történő visszaállás tervét - a folyamatos szolgáltatás
biztosítása mellett.
Az Ajánlatkérő feladata, hogy készítsen egy előterjesztést a külügyminisztériumi, nem minősített
adatokat tartalmazó informatikai rendszerek NISZ által biztosított infrastruktúrába való
telepíthetőségének és áthelyezhetőségének megvalósításáról, az alábbiakban részletezettek szerint.
1.

A nyertes ajánlattevő feladata

1.1. Felmérés végzése, amit a 2. pontokban részletett elvárások szerint kell a nyertes ajánlattevőnek
elvégeznie.
1.2. A felmérés eredményéről dokumentáció készítése a 3. pontban részletezett eredménytermékek
leírt ütemezés szerinti előállításával.
Az eredményterméket Ajánlattevő 1 nyomtatott példányban és 1 db elektronikus adathordozón,
szerkeszthető (MS Word) és nyomtatható (pdf) formában egyaránt adja át Ajánlatkérő számára a
jelen dokumentum 2. pontjában részletezetteknek megfelelően.
2. A felméréssel kapcsolatos részletes elvárások
A felmérés szkópja

2.1.

A felmérés szkópja az alkalmazások jelenlegi futtató környezetének feltérképezéseminimálisan:


Szerver és tároló környezet



Mentési környezet



Hálózati környezet



Közös munka rendszerek, intranet megoldások



Adatbázis környezet
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Alkalmazás szerver környezet



Levelező szolgáltatás



A futtatáshoz szükséges licenszek/előfizetések és támogatottságuk, support/licenc online
elérések



Telepítő készletek (alkalmazásonként, IT környezetenként)
Teljes alkalmazás portfolió felmérése

2.2.

A feladatok elvégzése során az alkalmazásokat és kiszolgáló IT platform infrastruktúra elemeket
kell felmérni. A felmérésben szükséges kitérni az alkalmazás által használt technológiákra,
szabványokra. Azonosítani szükséges az alkalmazás felépítésében használt megoldásokat és
szintenként szükséges megvizsgálni az alkalmazások komponenseit és futtatási környezetét.
Azonosítani szükséges az alkalmazás által megvalósított folyamatokat és a folyamatok által használt
technológiai komponenseket.
Vizsgálni szükséges az alkalmazások egymás közti kapcsolatait. Minden alkalmazásra kiterjedő
kapcsolati térkép elkészítése szükséges.
Szükséges meghatározni az alkalmazásokra vonatkozó IT, információ és adatbiztonsági
elvárásokat, előírásokat, alkalmazásonként megjelölni az IBT alapú biztonsági besorolást.
Minden alkalmazás esetén fel kell mérni, hogy az adott alkalmazás architektúra miként került kialakításra, az egyes architektúra rétegek milyen technológiát és megoldást használnak, az alkalmazott
technológia vagy megoldás az új futtató környezetben milyen feltételrendszerrel biztosítható, mennyire illeszthető az alkalmazás egy supportálható, friss kiszolgáló környezethez, illetve hogy milyen feladatokat szükséges elvégezni ahhoz, hogy az adott feltétel vagy szolgáltatás biztosítható legyen.
Az Ajánlatkérő migráció alatt az adott alkalmazás illetve IT platform infrastruktúra elem
-

virtualizációját

-

új fizikai környezetbe történő áthelyezését

-

szükséges szerint IP cím változását

-

Szükség szerint Microsoft domain tartomány változását érti.

A migráció során az alkalmazásokat kiszolgáló IT környezetek IP címei is megváltozhatnak. Külön szükséges annak vizsgálata, hogy az egyes alkalmazások miképpen fognak reagálni külső kapcsolataikban történő IP cím változásokra.
Minden alkalmazást a migrálhatósági kockázatának megfelelően három csoportba kell szervezni:


Különleges előfeltételek nélkül migrálhatók



Különleges előfeltételek mellett migrálhatók



Nem migrálhatók

A különleges előfeltételek nélkül migrálhatók csoportjába azok az alkalmazások kell, hogy kerüljenek melyek a kockázat elemzés során az alacsony migrációs kockázatú csoportba sorolhatók.
Általában azok az alkalmazások sorolhatók ide, amely alapja dobozos szoftver, vagy szoftverek és
amelyek rendelkeznek gyártói és fejlesztői támogatással.
A különleges előfeltételek mellett migrálhatók csoportjába a közepes, vagy annál magasabb
migrálási kockázatú csoportba sorolható alkalmazások kell, hogy kerüljenek. Általában azok az alkalmazások sorolhatóak ide, amelyek standard technológiá(ka)t alkalmazó egyedi fejlesztések, ahol a
fejlesztő és futtató környezet még gyártói és fejlesztői támogatással rendelkezik.
Azon alkalmazások, melyek futtathatósága nem megoldható a NISZ infrastruktúrában, maradnak
a nem migrálhatók csoportban. Általában azok az egyedileg fejlesztett alkalmazások tartoznak ebbe a
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csoportba, ahol a fejlesztés alacsonyan vagy nem dokumentált, illetve ahol a futtató, vagy fordítási
környezet nem hozható létre csak különleges feltételek biztosításával.
Az alábbi tényezők figyelembevétele alapján kerüljenek az alkalmazások kockázati besorolásra:


alkalmazás leltár



licensz és támogatás leltár



alkalmazás-, adat kritikusság



migrálás utáni felhasználhatóság



hálózati szempontok



alkalmazott alap technológia



igényelt futtatási környezet (egyedi GPO, Vírus és kártékonykód védelem egyedi szabályok/kivételek, lokál tűzfal szabályok, szükséges kommunikációs portok, protokollok).



menthetőség, és mentésből visszaállíthatóság



frissíthetőség



gyártói támogatottság



tesztelhetőség



visszaállíthatóság (roll-back)



rendelkezésre álló belső/külső kompetencia, dokumentáltság

3. Átadandó eredmény termékek
3.1.

Összegzett eredmények
A szerződés aláírását követően 45 napon belül szükséges elkészíteni.
3.1.1. Egy részletes IAAS terv készítése, a migrálandó rendszerekről (alkalmazások, platform
szolgáltatások).


A terv számoljon teszt környezet szükségességével, és adjon megoldásokat 2 site–on
megvalósított DR megoldás biztosítására, az alábbi lehetőségekkel számolva:
o

site redundancia szintek:


Aktív-Aktív



Aktív-passzív: Egy site-on aktív, a másik site-on adat replikáció



Aktív-passzív: Egy site-on aktív, a másik site-on adat terület tükrözés

3.1.2. A virtualizálható rendszerek számára az IAAS terv alapján számított beszerzendő fizikai
infrastruktúra erőforrások meghatározása úgy, hogy számol 30% tartalék erőforrással, és
egyszeres szerver meghibásodás esetén működő képesség megtartásával is. Megadandó
erőforrások:


tárhely igény



CPU szükséglet (fizikai magokra számolva)



Memória szükséglet
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3.1.3. A nem virtualizálható rendszerek darabszámának megadása, a központi gépterembe történő mozgatása kapcsán szerverenként:


Szerverek darabszáma



rack hely igénye (unit)



ethernet port és sávszélesség igénye



SAN port és sávszélesség igénye



erősáramú tápigénye (igényelt aljazatok száma, típusa, maximális teljesítményigénye)

3.1.4. Minden, nem virtualizálható rendszert kiszolgáló IT eszköz hardver support/garancia állapota (kezdő és vég dátum, a support típusa, a support nyújtó cég, bejelentési felület).
3.1.5. A meglevő mentési rend leírása. Cél, hogy tervezhetőség szempontjából ismertté váljon
a napi, heti, havi mentések mennyisége, csúcsok kiemelése és megőrzési idők megjelölése mellett.
Részletes felmérési eredmények

3.2.

A szerződés aláírását követően 60 napon belül szükséges elkészíteni.
3.2.1. Különleges előfeltétel nélkül migrálható alkalmazások, infrastruktúra elemek
Ezen csoport tagjairól:


alkalmazás paraméterei, leírása,



szükséges alap futtatási környezet,



a kockázati tényezőik leírásai,



gyártói white-paper-ek amelyekkel a migráció vélhetőleg végrehajtható,



szükséges licensz állomány



Ip cím változások következményei



MS domain változás következményei

3.2.2. Különleges előfeltétellel migrálható alkalmazások, infrastruktúra elemek
Ezen csoport tagjairól:


alkalmazás paraméterei, leírása,



szükséges speciális futtatási környezet, és annak paraméterei,



szükséges licensz állomány,



egyes kockázati tényezők leírása úgy, hogy abból részletes információkhoz lehessen jutni
egy migráció lépéseinek megtervezésekor,



gyártói white-paper-ek amelyekkel a migrációs kockázatok csökkenthetők



Ip cím változások következményei, negatív kihatások kivédésének lehetőségei

3.2.3. Nem migrálható alkalmazások, infrastruktúra elemek
Ezen csoport tagjairól:


alkalmazás paraméterei, leírása,



egyes kockázati tényezők leírása úgy, hogy abból részletesen értelmezni lehessen, hogy a
migráció miért hordoz nem kezelhető mértékű kockázatot



IP cím változások következményei, negatív kihatások kivédésének lehetőségei
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