
szerződésszám: 2-03926-0000-2013.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. [székhelye: 1081 Budapest, Csokonai
u. 3., cégjegyzékszáma: 01-10-041633, adószáma: 10585560-2-44, számlaszáma: 10403239-
00027183-00000001, képviselő: Szabó Zoltán Attila, vezérigazgató (a továbbiakban:
Megrendelő)],

másrészről az

LSH Lead System Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság [székhelye: 1147 Budapest, Gervay utca 4., cégjegyzékszáma: 01-09-
950127, adószáma: 12165670-2-42, száznlaszáma: Erste Bank Zrt. 11600006-00000000-
36095203 ‚ telefon: +36 1 273 2250, telefax: + 36 1 273 2251, képviseli: Szilvásy László,
ügyvezető (a továbbiakban: Vá1lalkozó)~,

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

Előzmények

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 21. ~ (2) bekezdése alapján a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) javára a „vállalkozási szerződés a központosított
közbeszerzési portálfolyamatainak és felületének modernizálására, a portálhoz tartozó üzleti
intelligencia modul kialakítására az EKOP-1. 1.4-2013-2013-0001 projekt keretében”
tárgyban a Kbt. 85. ~ (2) bekezdése szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, Így Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik.

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés rendelkezései határozzák meg. Vállalkozó a
teljesítésre a közbeszerzési eljárás részvételi és ajánlati felhívásában, a dokumentációban,
illetve az ajánlatban foglaltakra figyelemmel köteles. Amennyiben Felek közötti vitás
kérdésre a Szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben elsősorban Vállalkozó 2013.
október 04. napon kelt ajánlatában, másodsorban a részvételi felhívásban, az ajánlattételi
felhívásában, illetve a kiegészítő iratokban és az ajánlattételi dokumentációjában (ideértve a
közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az irányadóak.

A NISZ az EKOP-l.l.4-2013-2013-000l azonosító számú uniós forrásból finanszírozott
projekt (a továbbiakban: Projekt) keretén belül EKOP-1.1.4-2013-2013-000l számon
támogatási szerződést (a továbbiakban: támogatási szerződés) kötött a Nemzeti Fejlesztési
Ugynökséggel (a továbbiakban: Támogató). A támogatási szerződés aláírását követően a
támogatás összege a portál fejlesztéséhez szükséges százmillió forinttal növekedett, ennek
megfelelően a NISZ benyújtotta a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmet,
melyet 2013. június 24-én Támogató hatályba helyezett.
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1. Szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a központosított közbeszerzési portál
folyamatainak és felületének modernizálását, a portálhoz tartozó üzleti intelligencia modul
kialakítását a Szerződésben és 1. sz. mellékletében (Műszaki leírás) részletesen meghatározott
feltételek szerint.

1.2. Vállalkozó vállalja a szolgáltatás teljesítését, amelynek ellenében Megrendelő a 2.2. pont
szerinti ütemezés szerint a 8. pontban meghatározott vállalkozási díjat fizeti meg
Vállalkozónak.

1.3. A Szerződés teljesítése során leszállítandó, a Szerződésben foglaltak végrehajtásával
összefüggésben a Megrendelővel egyeztetett tartalommal, Vállalkozó által létrehozott
dokumentumok elektronikus úton és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD-n vagy
DVD-n):

. a rendszer felépítését, moduljait, tervezésének elveit leíró Szoftver arch itektúra,

. a rendszer logikai és fizikai architektúráját leíró Rendszerterv, valamint

. a rendszer üzemeltetéséhez szükséges háttér-információkat és feladatokat leíró
Uzemeltetési terv, Telepítési leírás c. dokumentumok, illetve a telepítő készlet.

1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges Összes
hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal, amely a
tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.

2. A szerződés hatálya

2.1. Felek a Szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a Szerződés a Felek általi aláírással
lép hatályba, és mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg.

2.2. Teljesítési határidők:

1. Új környezet kialakítása, adatbázis migrálása, regisztrációk konszolidációja,
teljesítési határidő: szerződés megkötését követő 60. nap (az első részszámla
benyújtásának feltétele),

2. Uzleti intelligencia modul tervezése és kialakítása, új felület kialakítása,
teljesítési határidő: az első részfeladat befejezésétől számított 60. nap (a második
részszámla benyújtásának feltétele),

3. Adatbázis- és programmodulok fejlesztése, kialakítása,
teljesítési határidő: a második részfeladat teljesítésétől számított 90. nap (a végszámla
benyújtásának feltétele).

3. A szerződés teljesítése, teljesítésigazolás

3.1. A Szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha az elvégzett feladatok és az átvételre
felajánlott dokumentumok mindenben megfelelnek a Szerződésben és az 1. sz. mellékletben
meghatározottaknak.

3.2. Teljesítés helye; Budapest (Megrendelő köteles a pontos címet megadni a szerződéskötést
követő 2 munkanapon belül).
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3.3.1. Az egyes részszámlák vagy végszámla kiállítását megelőzően — Megrendelővel
egyeztetett módon — Vállalkozónak el kell végeznie az adott ütemezéshez és részszámlához,
vagy végszámlához tartozó fejlesztések mintatelepítését Megrendelő tesztkörnyezetében,
illetve az 1.3 pontban meghatározott dokumentumokat át kell adnia Megrendelő részére.
Megrendelő az átadott mintatelepitésen elfogadási tesztelést végez, melynek során ellenőrzi,
hogy a mintatelepítés megfelel az I. sz. mellékletben meghatározott kritériumoknak, illetve
teszteli a rendszer működését. Az elfogadási teszten feltárt hibákról Megrendelő hibalistát
készít.

Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a mintatelepítés és a tesztelés során kritikus hiba nem
merül fel, és a súlyos (de a rendszer működését alapvetően nem gátló) hibák száma nem
haladja meg a 3 (három) darabot, valamint a kis hibák száma a 10 (tíz) darabot. A hibák
besorolása:

a) Kritikus hiba: lehetetlenné teszi a rendszer jelentős részének üzemszerű használatát.

b) Súlyos hiba: jelentősen akadályozza a rendszer használatát, de kerülő megoldás
alkalmazásával üzemszerű működés lehetséges.

c) Kis hiba: nem akadályozza jelentős mértékben a rendszer egyetlen részének
használatát sem.

d) Pontatlanság: nem kellő részletességgel meghatározott specifikációból eredő kisebb, a
rendszer működését nem befolyásoló hibák vagy hiányosságok. A pontatlanságok az
átvételi teszt sikerességét nem befolyásolják, de az egyéb feltárt hibákkal együtt
javítani kell őket.

3.3.2. Megrendelő jogosult kérdést/kifogást intézni Vállalkozóhoz, ha az elfogadási tesztelés
sikertelen. Vállalkozó az elfogadási tesztelés sikeressége esetén is köteles a feltárt hibák
kijavítására. A hibajavítás elvégzésének módjára a garanciális feltételekre vonatkozó
rendelkezések az irányadók.

3.3.3. A sikeres átvétel feltétele továbbá az 1.3 pontban felsorolt dokumentumok javított
változatának átadása Megrendelő részére. Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő aláírja
az adott ütemezésnek megfelelő teljesítést igazoló bizonylatot a 2.2. pontban írt feladatok
sikeres elvégzését követően. Nem szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő jogosult
írásbeli kifogással élni. Amennyiben Megrendelő a teljesítés kapcsán kifogást emel, úgy
Vállalkozó köteles az abban foglaltaknak az ott meghatározott póthatáridőig eleget tenni. A
póthatáridő megadása nem jelenti a kötbérkövetelésről való lemondást. Vállalkozó a
kifogásban foglaltak javítása után jogosult a kifejlesztett alkalmazást és dokumentumokat
ismételten átadni Megrendelőnek a Szerződés jelen pontja szerint.

3.3.5. A végszámla kiállítását megelőzően Megrendelő köteles a Szerződésben
meghatározottak szerint Megrendelő rendszerében a tesztüzemet lezárni. A tesztüzem
sikeressége esetén Megrendelő teljesítést igazoló bizonylatot bocsát ki Vállalkozó részére.
Amennyiben a Megrendelő a tesztüzem lezárása kapcsán kifogást emel, úgy a Vállalkozó
köteles az abban foglaltaknak az ott meghatározott póthatáridőig eleget tenni. A póthatáridő
megadása nem jelenti a kötbérkövetelésről való lemondást.

3.3.6. Valamennyi részszámla és a végszámla esetében, az átadás sikeressége esetén, a
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teljesítés átadásától számított 15 napon belül Megrendelő teljesítést igazoló bizonylatot kell,
bogy kiadjon Vállalkozó részére. Amennyiben Megrendelő az átadás kapcsán kifogást emel,
úgy Vállalkozó köteles az abban foglaltaknak az ott meghatározott póthatáridőig eleget tenni.
A póthatáridő megadása nem jelenti a kötbérkövetelésről való lemondást.

4. Rendelkezésre áHás, jótállás, jótállási idő alatti hibajavítás

4.1. A Szerződés alapján Vállalkozó köteles a kifejlesztett alkalmazás végleges átadás-
átvételét követő időszaktól Megrendelő rendszerében történő sikeres tesztüzem lezárásáig
felmerült hibákat, a műszaki mellékletben rögzített specifikációtól eltérő vagy annak nem
megfelelő szoftverműkődést kijavítani.

4.2. Vállalkozó a Szerződés keretében elkészített műre (szoűverre) a Megrendelő
rendszerében történő sikeres tesztüzem átadás-átvételétől számított 12 hónapra teljes körű
jótállást vállal.

4.3. Vállalkozó a 4.1. és 4.2. pontban meghatározottak teljesítése érdekében köteles az
alábbiak szerint rendelkezésre állni:

. telefonos rendelkezésre állás munkanapokon 8-16 óráig (5*8 óra),

. e-mailes elérhetőség biztosítása hibabejelentésre napi 24 órában a hét minden napján.

4.4. Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között Vállalkozó alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén írásban teheti meg:

Fax szám: + 36 1 273 2251
E-mail cím: support®leadsys.hu

4.5. Vállalkozó ellenkező megrendelői értesítés hiányában hibabejelentéseket kizárólag
Megrendelő alábbi elérhetőségeiről fogadhat el:

Fax szám: ±36 795 0430
E-mail cím: ugyfelszolgalat~ugyfelszolgalat. gov.hu

4.6. A hibabejelentést Vállalkozónak legkésőbb a következő munkanapon kell visszaigazolnia
azon a fax számon vagy e-mail címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette. A
hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,

. a hiba leírása.

4.7. Vállalkozó köteles a telefonon és írásban feltett kérdésekre 2 munkanapon belül választ
adni, illetve a felmerült hibákat a bejelentéstől számított lehető legrövidebb időn belül
kijavítani.

4.8. Amennyiben Vállalkozó neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a hibajavítást harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Vállalkozó viseli.

4.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállalkozó viseli.
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5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Megrendelő jogosult Vállalkozót a Szerződés keretein belül utasítani.

5.2. Megrendelő köteles a Szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatok Vállalkozó általi
végrehajtásához szükséges intézkedéseket saját hatás- és felelősségi körében kiadni és
végrehajtani.

5.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. Megrendelő
jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.
Vállalkozó vállalja, hogy 75%-os készültségekor lehetőséget ad Megrendelőnek kipróbálásra,
és igény felmerülése esetén kisebb (felhasználói szintű) tervmódosításokat végez.

5.4. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.

5.5. Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg átadja Vállalkozónak azon
rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek Vállalkozó Szerződésben
meghatározott feladata teljesítéséhez. Amennyiben Vállalkozónak az előzőekben
meghatározottak szerint átadott dokumentumokon kívül további dokumentumra,
információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van szüksége a Szerződés
teljesítéséhez, Megrendelő amennyiben rendelkezésére áll — köteles a dokumentumot
Vállalkozó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 2 munkanapon belül Vállalkozó
rendelkezésére bocsátani.

5.6. Vállalkozó a fejlesztést és a szállítói tesztelést a saját telephelyén, a saját és a Megrendelő
informatikai rendszerein felállított fejlesztői környezetben végzi. Megrendelő biztosítja a
feladat elvégzéséhez szükséges informatikai in&astrukturális környezetet, melyre vonatkozó
igényét Vállalkozó köteles Megrendelővel kellő időben, előre egyeztetni. Megrendelő az
informatikai inil~astrukturális környezetet a bejelentésben meghatározottak szerint köteles
biztosítani. Megrendelő köteles biztosítani, hogy Vállalkozó munkatársai előre egyeztetett
időpontban, a Szerződésben meghatározott feladat teljesítése céljából a teljesítés helyére
belépjenek, valamint Megrendelő berendezéseihez, szervereihez hozzáférjenek a Szerződés
teljesítéséhez szükséges mértékig.

5.7. Megrendelő előzetes egyeztetést követően, indokolt esetben biztosítja Vállalkozó
munkavállalóinak a munkaidőn túli, valamint a hétvégén történő munkavégzést.

5.8. Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani Vállalkozó számára egyeztetett
időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő számú szakembere
egyeztetett időpontban Vállalkozó rendelkezésére álljon.

5.9. Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan dokumentumot,
amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához szükséges. Vita
esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatok és
információk körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.



6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

6.1. Vállalkozó köteles a Szerződésben és annak melléleteiben meghatározott feladatokat
teljesíteni.

6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy — a szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel,
jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítésére képes. Vállalkozó szavatol továbbá azért, hogy harmadik személynek
nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő Szerződés szerinti jogainak megszerzését,
gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

6.3. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a
tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni.

6.4. Felek megállapodnak abban, bogy Vállalkozó Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek
érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett
köteles ellátni. Vállalkozó Megrendelő javaslatait, kéréseit, észrevételeit figyelembe veszi, és
annak megfelelően jár el tevékenysége során. E körben köteles Megrendelőt haladéktalanul
figyelmeztetni abban az esetben, ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

6.5. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó
tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

6.6. Vállalkozó vállalja, bogy tevékenységéről és az ügyek állásáról Megrendelőt
rendszeresen, de legalább hetente, szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett
formában tájékoztatja.

6.7. Ha a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza
vagy gátolja Vállalkozót a határidőre történő teljesítésben, Vállalkozó haladéktalanul írásban
értesíti Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

6.8. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben,
nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem
megalapozottan, illetve Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó
dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.

6.9. Vállalkozó teljesítésében — a 6.10. pont szerinti kivétellel köteles közreműködni az
olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában. A részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozók az
alábbiak:

- OmnitSolutions Kit., 1134 Budapest, Rózsafa utca 13-17.,
- Barré Informatikai Kit., 1063 Budapest, Színyei Merse utca 10.,
- Sapport Kit., 1221 Budapest, Pedellus utca 35.,
- ProcurCon Kit., 1141 Budapest, Jeszenák János utca 85.
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6.10. Amennyiben a 6.9. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban
e bekezdésben: alvállalkozó) helyett Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe
bevonni, azt csak Megrendelő hozzájárulásával teheti meg.

6.11. A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 5 nappal kell
bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az
alvállalkozó módosításának igénye a szerződéskötést követően — a szerződéskötéskor előre
nem látható ok következtében — állt be, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése
miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval.
Igazolnia kell továbbá azt is, hogy a bevonni tervezett Új alvállalkozóval együtt is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg.

6.12. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan — akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt — alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet a részvételi jelentkezésében nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia
kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. * (1) valamint
a Kbt. 57. ~ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.

6.13. Vállalkozó mint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban:
Ptk.) szerinti fővállalkozó az alvállalkozókkal maga köt szerződést, azok munkáját ellenőrzi,
felügyelet alatt tartja, és szükség szerint összehangolja, ütemezi. Vállalkozó a jogszerűen
igénybe vett alvállalkozókért (közreműködőért) úgy felel, mintha a teljesítés során maga járt
volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is,
amely a nélkül nem következett volna be.

6.14. A Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők a megbízással összefüggő feladataikat a
legjobb szakmai tudásukkal látják el.

6.15. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő személyek
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei
lettek volna.

6.16. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint
tartozik felelősséggel.

6.17. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a Szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei, vagy azok felett a Szerződés teljesítésének vonatkozásában a
Szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű — a jogosultságnak más
részére történő, a Szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló

rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

6.18. Vállalkozó köteles biztosítani a Szerződés teljesítéséhez szükséges hardver és szoftver
eszközöket (hordozható számítógépek, telefonok, nyomtató, a saját munkájához szükséges
szoftverlicencek stb.).

6.19. Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani. Vállalkozó a Szerződés teljesítésébe köteles bevonni a
közbeszerzési eljárásban benyújtott részvételi jelentkezésében műszaki-szakmai alkalmassága
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igazolására bemutatott alábbi személyeket az ajánlatban meghatározott feladatra:

- Perger Pál, projekt vezető, Üzleti intelligencia szakértő,
- Bartha Tamás, szoftver fejlesztő, architektúra szakértő,
- Réti Csaba, vezető szoftver fejlesztő, web fejlesztő,
- Fekszi Csaba, projekt vezető, Üzleti intelligencia rendszerfejlesztő,
- Illés Péter, szoftver alkalmazásfejlesztő,
- Vinnai Péter, szoftver alkalmazásfejlesztő, Üzleti intelligencia fejlesztő,
- Gábor Zsolt, beszerzési tanácsadó, szakértő.

6.20. Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal az általa kötött megbízási és alvállalkozói szerződésekben
rögzítetteknek megfelelően elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség — a Szerződésben
szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

6.21. Vállalkozónak a Szerződés keretében elkészítendő dokumentumokat I példányban
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell átadnia Megrendelőnek. Az elektronikus
adathordozónak .pdf-formátumban, valamint szerkeszthető formátumban is tartalmaznia kell a
dokumentumokat.

7. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, forráskód

7.1. Vállalkozó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében
Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan
felhasználási jogot szerez valamennyi, a Szerződés keretében létrejött, Vállalkozó által
létrehozott és Megrendelő részére átadott, a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó művek felett azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez
fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek
megállapodnak, bogy Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során átadott műveket
Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre
akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.

Amennyiben a vállalkozó nem kizárólagosan általa létrehozott szerzői műveket szállít, hanem
nyílt forráskódú szoftvereket, komponenseket is, akkor a Vállalkozó szavatol azért, hogy ezen
szoűvereknek, komponenseknek vagyoni jogait megszerezte, és azok átruházására jogosult.
Vállalkozó ezen művek felhasználási jogaira vonatkozóan tájékoztatja Megrendelőt a
felhasználási feltételekről.

7.2. Vállalkozó köteles a szoftver kifejlesztett aktuális verziójának Vállalkozó által
Megrendelő részére készített forráskódját (a továbbiakban: Forráskód), továbbá ennek
módosításához és auditálásához szükséges minden információt, dokumentációt átadni. A
Forráskód Megrendelő tulajdonába kerül. Megrendelő — a fejlesztéshez vagy üzemeltetéshez
használt zárt vagy nyílt egyéb szoftverek nyújtotta műszaki és jogi keretek között —jogosult a
szoűvert minden korlátozás nélkül használni (p1. azzal szolgáltathat saját, illetve más
eszközein is), értékesítheti, továbbá módosíthatja, továbbfej lesztheti. Megrendelő a szoftver
módosításaihoz a dokumentációt és a Forráskódot jogosult korlátozás nélkül felhasználni, így
a továbbfejlesztése tárgyában indított beszerzési eljárás során ezekbe a lehetséges
vállalkozóknak a szükséges mértékben betekintést engedhet, illetőleg a megrendelőnek,
illetve a nyertes ajánlattevőnek átadhatja a továbbhasznosítás lehetőségével.
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7.3. Felek a Forráskód részének tekintik a Megrendelő számára kifejlesztett szoftver
alkalmazás teljes egészét.

7.3.1. Vállalkozónak a Forráskóddal együtt a korábban említett dokumentációkon kívül — az
alábbi, fejlesztési dokumentációnak minősülő tartalmakat is át kell adnia:

a) a Forráskód szerződésszerű felhasználásához szükséges fejlesztőeszkőzök és
könyvtárak listáját, paraméterlistát;

b) külső interfészek leírása vagy az azt tartalmazó leírás behivatkozása;
c) harmadik féltől beszerzett szoftver vagy szoftver-komponens esetén a forráskód

szerződésszerű felhasználhatóságára vonatkozó nyilatkozat és a szerződésszerű
felhasználáshoz szükséges leírás.

7.3.2. A dokumentációk átadás-átvételére a 1.3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.3.3. Az átadott adathordozó csomagolásán vagy felszínén rögzítendőek az alábbi
Információk: az egyes szoftverek verziószáma és az átadás időpontja.

7.3.4. A Forráskód átadását megelőzően Forráskód ellenőrzése végett Megrendelő
Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és adatok alapján egy Új telepítésű
futtatási és fordítási tesztkőrnyezetet alakít ki.

7.3.5. Megrendelő Vállalkozó jelenlétében ellenőrzi, bogy a futtatási és fordítási
tesztkörnyezeten csak a megegyezett alkalmazások találhatóak, és a Forráskód fordításának és
az így létrejövő tárgykód futásának eredményét Megrendelő által nem ismert alkalmazások ne
befolyásolják.

7.3.6. A Forráskód tartalmát Vállalkozó Megrendelő jelenlétében és részére lefordítja - a
7.3.4. pontnak megfelelő futtatási és fordítási tesztkörnyezetbe másolva - kizárólag a
Forráskód adathordozóján található adatokat, a fejlesztés szerinti komponenseket és más
szoftvereket felhasználva. Az így létrejövő alkalmazást az előírt környezetben futtatva
Megrendelő meggyőződik arról, hogy a Forráskódból a Rendszer előállítható, majd a Felek
ellenőrzik, bogy az adathordozón található egyéb (fordítható kódnak nem minősülő) adatok
listája megegyezik-e a 7.3.1. pont szerinti adatokkal. Az ellenőrzés sikere esetén Megrendelő
a Forráskód átadását igazolja.

7.4. Vállalkozó szavatol azért, bogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
Megrendelő Szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

7.5. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a Szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei, vagy azok felett a Szerződés teljesítésének vonatkozásában a
Szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű — a jogosultságnaic más
részére történő, a Szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló

rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

7.6. A 7.1-7.5. pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót a Szerződés
megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
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7.7. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen a Szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal
kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

X. Vállalkozási díj

8.1. Vállalkozót a Szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséért 94 750 000,- Ft ÷ ÁFA,
azaz kilencvennégymiflió-hétszázötvenezer forint ÷ általános forgalmi adó vállalkozói díj
illeti meg, melyből:

a) az I. részteljesítéshez tartozó vállalkozói díj (a vállalkozási díj 40%-a): 37900 000,-
Ft + AFA, azaz harminchétmillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó,

b) a 2. részteljesítéshez tartozó vállalkozói díj (a vállalkozási díj 40%-a): 37 900 000,- Ft
+ AFA, azaz harminchétmillió-kilencszázezer forint ± általános forgalmi adó,

c) a 3. részteljesítéshez tartozó vállalkozói díj (a vállalkozási díj 20%-a): 18 950 000,- Ft
± AFA, azaz tizennyolcmirnó-kilencszázötvenezer forint + általános forgalmi adó.

8.2. A 8.1. pontban meghatározott vállalkozói díj tartalmazza adott részteljesítés
szerződésszerü teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá
bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért Vállalkozó a Szerződés teljesítésével
összefüggésben további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál
felmerülő baiikköltség Vállalkozót terheli.

9. Elszámolás, számlázás

9.1. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban
(nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a számlát
Megrendelő visszautasíthatja.

9.2. Megrendelő a számlák ÁFA tartalmát a kézhezvételtől számított 15 napon belül fizeti
meg Vállalkozó bankszámlájára.

9.3. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A. * rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

9.4. A vállalkozói díjra Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit Vállalkozó
a Megrendelő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat (4. sz. melléklet) alapján, annak
kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek.

9.5. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítést igazoló bizonylat (4. sz. melléklet). A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra
jogosult személy: Babócsy László, telefonszám: +36-30-961-3482.



9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a (rész)teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott számlák nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az EKOP-1 .1.4-2013-2013-0001 azonosítószámú kiemelt projekt költségvetése
terhére ún. „szállítói fmanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül
Vállalkozónak kerülnek kifizetésre.

9.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint a fenti szerződés
szerinti díjat Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő
Szervezethez (kifizetésre köteles szervezet) történő beérkezését követően a 2011. évi CVIII.
törvény 130. * rendelkezései, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti halasztott
fizetéssel a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül Vállalkozó bankszámlájára
történő átutalással. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet Megrendelőt
mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel, a hiánypótlás időtartama a fizetési
határidőbe nem számít bele.

9.8. Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követően Megrendelő a számla ÁFA
tartalmát közvetlenül, a 9.2. pontban meghatározottak szerint utalja át Vállalkozó részére. Ha
Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni Vállalkozóhoz. Ebben
az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell
számítani.

9.9. A (rész)számlák kiállításával kapcsolatos követelmények;

a) A (rész)számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a (rész)számlát Megrendelő
nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.

b) A számlákon szerepeltetni szükséges:

i) a szállított szolgáltatások megnevezését, VTSZ/SZJ számát,
ii) Vállalkozó bankszámlaszámát, bankjának nevét és címét, valamint Vállalkozó

adószámát,
iii) a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
iv) a projekt teljes azonosító számát (EKOP-l .1.4-2013-2013-0001),
v) Megrendelő által adott, belső azonosításra szolgáló Vállalkozói szerződés

számot,
vi) tekintettel arra, hogy a támogatás folyósítása két prioritásból történik, ezért a

teljesítés során a Megbízott minden számlát 86,61-13,39%-ban arányban
megoszt, és ennek megfelelően két számlát állít ki az előírt megosztásnak
megfelelően,

vii) a számlákon fel kell tüntetni az EKOP támogatás mértékét forintban és
százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor számát
(EKOP 1. prioritás 86,61%, EKOP 3. prioritás 13,39%)

viii) ún. „szállítói finanszírozás” esetén a vállalkozói számla támogatási
értékének meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.

9.10. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására
vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
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9.11. A szállítói fmanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.

9.12. Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

9.13. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A. * szerinti
mértékű késedelmi kamatra jogosult.

9.14. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korni rendelet) hatálya alá tartozik, Így annak 57/A. Fa
alapján szállítói fmanszírozás alkalmazása esetén Megrendelő a Szerződésben köteles
biztosítani Vállalkozó részére a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

9.15. Ha Vállalkozó az ajánlattétel során úgy nyilatkozik, hogy igényt tart a fenti előlegre,
annak kiutalása érdekében a Felek a Korm. rendelet 57 A. *-ban foglaltaknak megfelelően
kötelesek eljárni.

9.16. Amennyiben a 9.14. pont alapján előleg kifizetésre kerül sor, a Vállalkozó köteles az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.
* (Ia) pontja szerint — megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség javára szóló, a
Kbt. 126. * (6) bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. Vállalkozó — cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosanak
kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói
előleg biztosítékaként.

9.18. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti elszámolás tekintetében irányadónak
tekintik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és a 2011. évi CVIII. törvény 130. ~ rendelkezéseit.

9.19. Külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

10. Kötbér

10.1. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

10.2. Amennyiben Vállalkozó neki felróhatóan — késedelmesen teljesít, úgy Megrendelő — a
szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi
kötbér alapja a késedelemmel érintett 8.1. pont szerinti kötelezettségre meghatározott nettó
vállalkozási díj, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 2%, de
legfeljebb a teljes nettó vállalkozási díj 100 o-a. Vállalkozó nem felel az olyan késedelemért,
amely Megrendelő szerződésben rögzített vagy a szerződés teljesítése során felmerült
feladatainak elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből ered.
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10.3 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles jótállási és szavatossági kötelezettsége teljesí
tésére. A jótállási, illetve szavatossági kötelezettség nem-teljesítése esetén Megrendelő kötbér
érvényesítésére jogosult, amelynek mértéke az eredménytelenül eltelt határidő utolsó napját
követő naptól a szavatossággal érintett nettó vállalkozói díj napi 2%-ának megfelelő összeg.

10.4 Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve an
nak jogalapját és összegét.

10.5. Megrendelőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes
vállalkozási díjba beszámítani.

10.6. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha Meg
rendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha
nem áll el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

10.7. Ha Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatát — neki felróhatóan — nem telje
síti, úgy Megrendelő a nettó vállalkozási díj 5%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási köt-
bérre jogosult, amely esetben Megrendelő a továbbiakban a teljesítést nem követelheti. Meg
hiúsulásnak minősül, amennyiben Vállalkozó a feladatával 10 napot meghaladó késedelembe
esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelő hibátlan teljesítésre történő felszó
lításának az ott meghatározott határidőben — nem tesz eleget, vagy a teljesítés ezt követően
sem felel meg a Szerződésben, jogszabályban, illetve a teljesítés során Megrendelő által meg
határozott követelményeknek.

10.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő — a Ptk. 246. *-ára figyelemmel — jogo
sult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás telje
sítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

10.9. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve an
nak jogalapját és összegét. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfo
gadása Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igények-
ről, amelyek Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

11. Vis major

11.1. Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedel
mes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjá
ból a „vis maior” olyan esetre vonatkozik, amely Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatat
lanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború
vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis
maiornak közvetlen összefi~ggésben kell állnia Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett
késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

11.2. Vis maior esetén, amennyiben Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállal
kozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehet
séges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior
esete nem gátol.
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11.3. A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Megrendelőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly
módon, hogy Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag a Kbt. 132. F
ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.

12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind Megrendelő, mind Vállalkozó jogosult a
szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Vállalkozó, illető
leg Megrendelő):

. csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását jogerős bírósági
határozattal elrendelték, és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,

. a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

12.3. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha indokolt ok nélkül elmu
lasztotta megkezdeni vagy felfüggesztette a munkavégzést, vagy olyan jelentős a késedelem,
hogy a véghatáridőre való teljesítést kizárja. Megrendelő oldaláról súlyos szerződésszegésnek
minősül, ha Megrendelő magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (p1. nem
gondoskodik a teljesítési hely szolgáltatás nyújtására alkalmas állapotáról, indokolatlanul
megtagadja az átvételt stb.).

12.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi részese
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontjában meg
határozott feltételeknek („offshore cég”), vagy

. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazda
sági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontjában megha
tározott feltételeknek [Kbt. 125. ~ (S) bekezdés a) és b) pont].

12.5.Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggés
ben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmé
nek csökkentésére alkalmasak [Kbt. 125. ~ (4) bekezdés a) pont].

12.6. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé
tenni tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára [Kbt. 125. ~ (4) bekezdés b) pont].
12.7. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szer
ződésszegéssel okozott igazolt kárát.
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12.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott vagy birtokába jutott adatot, információt, doku
mentumot, függetlenül az adathordozó jellegétől.

13. Kapcsolattartás

13.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Megrendelő, illetve Vállalkozó
Szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást
írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák,
módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén
haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos.

13.2. Felek képviseletében a Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az
alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés
esetén tekinthető érvényesnek.

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

Megrendelő részéről:

Név: Juhász István
Beosztás: vezető fejlesztő
Telefon: +36-30-268-3496
Fax:
E-mail: Juhasz.lstvanŰi~nisz.hu

Vállalkozó részéről:

Szerződéses és kereskedelmi kérdésekben
Név: Titonelli Zoltán
Beosztás: IT üzletág vezető
Telefon: +3630921 6318
Fax: + 36 1 273 2251
E-mail: zoltan.titonelli leads s.hu

Szakmai kérdésekben:
Név: Perger Pál
Beosztás: Projekt vezető
Telefon: +36 30 994 0801
Fax: + 36 1 273 2251
E-mail: pal.Der~er~?i~1eadsys.hu

13.4. A Szerződésben szabályozott együttműködés során Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosultak:
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Név: Babócsy László
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: ±36-30-961-3482
Fax: ±36 1303 1000
E-mail: Babocsy. Laszto’~nisz.hu

13.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

13.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül az Írásban és

. írásban igazolt személyes átadással,

. tértivevényes ajánlott levélben,

. visszaigazolt e-mailben vagy

. visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés. Az Ertesítés akkor válik joghatályossá,
amikor azt a címzett igazoltan átvette.

13.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.

13.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14. Titoktartás

14.1. Vállalkozó vállalja, hagy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Szerződés
lényeges tartalmáról.

14.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során a
Kbt. 71. * szerinti értékelési szempont alapján értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

14.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

14.4. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán
tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

14.5. A szerződés teljesítése során Vállalkozó tudomására jutott, Megrendelő kezelésében
lévő adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva
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kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem
használja fel.

14.6. A Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek
bizalmasnak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés
teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

14.7. Amennyiben a Szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely informáci6 kiadása,
Vállalkozó kizárólag Megrendelő által előzetesen, Írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki.

14.8. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállnila szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

15. Vegyes és záró rendelkezések

15.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a „vállalkozási szerződés a központosított
közbeszerzési portálfolyamatainak és felületének modernizálására, a portálhoz tartozó üzleti
intelligencia modul kialakítására az EKOP-1. 1.4-2013-2013-0001 projekt keretében”
fejlesztési feladatot tartalmazó projekt finanszírozója (támogatást nyújtó) és annak képviselői,
valamint a jogszabályban arra feljogosított, illetve kötelezett szervek jogosultak a Projekt
megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását bármikor ellenőrizni.

15.2. Vállalkozó továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó
iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az
előző pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre
bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges információk, adatok,
tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges
felvilágosítást megadni.

15.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával
kapcsolatban az Allami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát illetően az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~-ára illetőleg — a közpénzek
felhasználásának nyilvánosságával kapcsolatosan — a Ptk. 81. Fában rögzítettek alapján az
Allami Számvevőszék a Szerződésben megállapított feltételek és a teljesítések tekintetében
ellenőrzési jogosultsággal bír.

15.4. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük
a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről
a felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

15.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettela Ptk.
vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadók.
15.6. A Szerződés a szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek a
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
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15.7. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy ugyanannak
a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.

15.8. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és
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Bevezetés

Előzmények
2004-ben kezdte meg működését a Közbeszerzési Portál, melynek célja a központosított
közbeszerzés számítógépes támogatása. A Portál az alábbi funkciókat tartalmazza:

. felhasználó-kezelés (regisztráció),

. eljárások kezelése (központosított közbeszerzés),

. keretmegállapodások kezelése (központosított közbeszerzés),

. katalógus-kezelés (termékek és szolgáltatások nyilvántartása oflline klienssel is),

. igénylési folyamat kezelése (közbeszerzési terv és igénybejelentés, önként csatlakozás),

. gazdasági események kezelése (egyedi megrendelés, visszaigazolás, szerződés, teljesítés),

. jelentések, elemzések készítése.

Időközben az Európai Unió ajánlásokat fogalmazott meg a számítógépes közbeszerzési rendszerekkel
szemben. Ezek lényege az egységes, nyitott, hitelesített és biztonságos kommunikációs
üzenetszabványok bevezetése és a moduláris felépítés, melyek lehetővé teszik a rendszerek közötti
automatizált kommunikációt. Ajánlott szabvány a CEN BlI.

A Portál mára mind technológiai, mind egyéb szempontból elavult. A technikai alapot biztosító három
szerver üzembeállítása 2006-ban történt. Az eszközök elöregedése a Portál üzemszerű (7/24 jellegű)
működésére és az adatbiztonságra jelentős veszélyt jelent.

Általános elvárások
A fejlesztés célja olyan adatbázis és portálfelület kialakítása, amely magas színvonalon biztosítja a
folyamatok átláthatóságát, a versenysemlegességet és esélyegyenlőséget, továbbá a beszerzés
hatékonyságát. Elvárások az Új rendszerrel szemben:

. Magas szintű adatbiztonság.

. Szabványos üzenetformátumok és moduláris felépítés.

. Beszerzési és pénzügyi folyamatok üzleti színvonalú kezelése, átláthatóság növelése.

. Beszerzés adminisztratív terheinek csökkentése.

. Beszerzési költségek csökkentése.

. Széleskörű, fejlett üzleti intelligencia megvalósítása szerepek és jogosultságok szerint
(közvetlen hozzáférés vagy korlátozott tartalmú jelentések, kimutatások).

. Kapcsolat más rendszerekkel (p1. közbeszerzés-ellenőrzés).

. Régi adatok migrációja, fejlett változáskövetés.
Fel rnsználói elvárások
Az új Portál kisebb eltéréssel funkcionálisan ugyanazt teljesíti, mint amit a jelenlegi. Ez a működő
folyamatoknak való megfelelőséget, kismértékű folyamatfejlesztést, az adatbázis migrációját,
valamint új portálsablon alkalmazását jelenti. Felhasználói elvárások:

. azonosítás függő egyéni adatfolyam és navigálás,

. egyszerűbb munkafolyamatok,

. a közbeszerzés-ellenőrzési eljárás részben elektronikus, gyors lebonyolítása,

. gyorsabban, könnyebben tanulható és kezelhető felhasználói felület (flat, minimál stb.),
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. különféle böngészőkön és eszközökön való megjelenítés (reszponzív-felület).

A fejlesztés során kialakítandó új funkciók és elemek:

. Új képernyőfelület (új sablon, oldaltérkép és akadálymentesített változat).

. A belépés/regisztráció folyamatának és a felhasználói szerepköröknek a fejlesztése.

. Új adatbázis struktúra kialakítása, régi adatok migrálása.

. Rögzített és változó, esetenként lassan végigfutó közbeszerzési folyamatok kezelése, mely
magába foglalja a jelentéskészítést, naplózást, változáskövetést és a felhasználói szereplők
értesítését.

. Tervezési és igénykezelési folyamatok fejlesztése.

. Szállítói számlavezetés kifejlesztése és adatkapcsolat kialakítása a KEF számítógépes pénzügyi
rendszerével (közbeszerzési díjfizetés).

. Integráció a közbeszerzési folyamatokban résztvevő állami szervek informatikai rendszereivel
(p1. közbeszerzés-ellenőrzés).

. A folyamatok során keletkező vagy feltöltött dokumentumok verziókezelt, kereshető,
rendszertől független tárolása.

. A hírek és más szöveges tartalmak kezelésére tartalomkezelő-rendszer bevezetése.

Követelmény, hogy a részfunkciókat tartalmazó programrészek a későbbiekben egyszerűen
kiválthatóak legyenek

. folyamatmotorral,

. integrációs middleware-rel (ESB-vel),

. dokumentumkezelővel.

A fentiek megvalósítása érdekében az alkalmazásnak funkciótípusonként modulárisnak (akár
modulonként szétdarabolhatónak) kell lennie, és támogatnia kell a szolgáltatásorientált
architektúrába (SQA) történő integrációt. A tervezés során figyelembe kell venni, hogy a rendszer
később bővíthető, átalakítható legyen egészében elektronikus közbeszerzési portállá.



Szerepkörök és jogosultságok

A rendszer szerepkörei:

. Intézmény: jogszabállyal kötelezett vagy önként csatlakozott ajánlatkérő (beszerző), illetve
ennek felügyeleti szerve.

. Szállító: keretmegállapodást vagy egyedi szerződést kötő ajánlattevő.

. Látogatók: a Portál adatai és szolgáltatásai iránt érdeklődők.

. KEF: a Portál szakmai üzemeltetéséért, a központosított közbeszerzések tervezéséért és
lebonyolításáért felelős központi beszerző szervezet.

. KHÁT: az állami normatívákat, keretmegállapodásokat és központosított közbeszerzéseket,
Illetve azok tervezését és előkészítését ellenőrző/felügyelő szervezet.

. NISZ: a Portál műszaki üzemeltetését végző szervezet.

Jogosultságok a rendszerben:

. Bármely regisztrált és működő intézmény termékeket és szolgáltatásokat kereshet vagy
rendelhet meg, illetve különféle személyes és közbeszerzési adatokat tölthet fel a
rendszerbe.

. Bármely regisztrált és a KEF-fel szerződéses viszonyban álló szállító személyes és beszerzési
adatokat tölthet fel, továbbá termékeket és szolgáltatásokat rögzíthet és adhat el.

. Bármely látogató megtekintheti a nyilvános adatokat.

. Az intézmény vagy a szállító adminisztrátora kezelheti a szervezet vagy a szervezethez
tartózó személyek adatait.

. A Portál adminisztrátora a zavartalan működés érdekében adatokhoz és folyamatok fér
hozzá.

. A KEF egyes munkatársai hozzáférhetnek a munkájukhoz szükséges adatokhoz és
folyamatokhoz.

. A rendszer adatokat küldhet vagy adatokat vehet át a KKITI-től. A KHÁT közbeszerzési
felügyelői egyedi ügyeket tekinthetnek meg.

. Az üzleti intelligencia modul feldolgozott adatokat biztosít a folyamatok lebonyolításában,
irányításában vagy ellenőrzésében résztvevőknek jogosultságfüggő felületen.



Logikai architektúra
A Portál által ellátott főbb funkciók és feladatok a központosított közbeszerzés hagyományos
területétfedikle:

. Éves •Teljesülés- • Keretmeg •Termékkeresés,
közbeszerzési becslés állapodás böngészés
terv készítése • Eljárás megkötése • Kosár

. Negyedéves kezdeményezése • Keretmeg- összeállítása
igénybejelentés . Pályázatok állapodás • KEF jóváhagyás

lebonyolitása nyilvántartáása • (HAT ellenőrzés
. Eredmény- • Határidő- figyelés . Megrendelés

hirdetés •Teljesülés- •Szállítói
figyelés visszaigazolás

(szerződéskötés)
•Szállítás
•Teljes(tés

igazolás
•Szállitó

minősítése
. Pénzügyi
teljesítés

. Közbeszerzési díj
fizetése

1. ábra A beszerzés általános folyamata és a fontosabb feladatok

Az egyes részterületeken eltérő a szereplők súlya. A tervezés területén az intézményeké’ az eljárások
és keretmegállapodások területén a KHÁT-é és a KEF-é, a beszerzés területén az intézményeké és a
szállítóké a főszerep.

Az éves közbeszerzési terveket különféle jogszabályi előírások alapján az intézmények készítik és
frissítik. A tervek módosítása év közben folyamatos. A tervek formája és adattartalma jelenleg
változó’ ahogy a jogosult szerveknek való megküldés határideje is. A Portál az adminisztratív terhek
csökkentése érdekében olyan adattartalmú elektronikus adatrögzítést tesz lehetővé, ami egyszeri
rögzítéssel többféle Jogosult igényeit elégíti ki.

A keretmegállapodások és eljárások tervezésének egyik alapja az igénybejelentés. A rendszer a
korábbinál szigorúbb feltételekkel biztosítja ezek kezelését.

Az eljárások és keretmegállapodások kezelése Jórészt a Portáltól függetlenül zajlik. Két kapcsolódási
pont van:

. az átláthatóság és a verseny biztosítása érdekében hírek’ adatok és dokumentumok
szolgáltatása a Portál felületén (pályázati lehetőségek, lebonyolítás szakaszai,
eredményhirdetés ideje, szerződéses feltételek stb.),

. az igénybejelentések és a tényleges beszerzések alapján telJesülés-becslés (ha egy
keretmegállapodás kimerülőben van, új eljárást kell indítani).

Egy keretmegállapodás végét a szerződésbe foglalt időpont elérése, a keret darabszám vagy érték
szerinti kimerülése Jelenti. A modul ezen adatokat átadja az eljáráskezelő modulnak, hogy időben
lehessen új eljárást kezdeményezni (üzleti intelligencia, riasztási rendszer).
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A beszerzés területén a régi rendszerhez képest egyetlen lényeges újdonság van. Ez a közbeszerzés
ellenőrzés, amit a KHÁT végez. Az ellenőrzés és engedélyezés a KEF jóváhagyása után, a tényleges
megrendelés előtt történik. A rendszer biztosítja, hogy csak jóváhagyott, engedélyezett megrendelés
kerüljön a szállítóhoz.

A központosított közbeszerzési rendszer legáltalánosabb ciklusát a következő ábra írja le:

Keretmegá la podás
Eljárás in tasa, eretmegállapo as n ezményekegye ‚ teljesülése
lébonyolltása, megkötése nyertes megrendelései (határidő,

pályáztatás szállítákkal szállítóktál darabszám Vagy
értékalapján)

2. ábra A központosított közbeszerzés általános ciklusa

A Portál az alábbi főbb tevékenységek végzését támogatja;

Intézmény:
1. Saját szervezeti adatok kezelése KEF
2. Saját felhasználók személyes adatainak kezelése KEF
3. Éves közbeszerzési terv készítése, folyamatos frissítése KHÁT, KEF
4. Igénybejelentések (saját) kezelése KEF
5. Saját hatáskörben megvalósított beszerzés kezelése KEF
6. Termékkeresés KEF, Szállító
7. Konzultáció/verseny újranyitás (elektronikus árlejtés vagy Szállító

ajánlattételi felhívás)
8. Beszerzés előtti közbeszerzés-ellenőrzés KHÁT
9. Beszerzés (szerződéskötés, teljesítésigazolás, szállítói KEF, Szállító

minősítés)
10. Pénzügyi elszámolás (számlázás, fizetés, közbeszerzési díj KEF, Szállító

elszámolása)
Szállító:

1. Saját szervezeti adatok kezelése KEF
2. Saját felhasználók személyes adatainak kezelése KEF
3. Szállítói (ajánlati) katalógusok kezelése (induló árlista, KEF

árlista-változtatás, termékmódosítás, termékváltás)
4. Ajánlati árlista kezelése KEF
5. Igénybejelentések (szállítóhoz köthető) kezelése Intézmény
6. Konzultáció/verseny újranyitás kezelése Intézmény
7. Teljesítés (visszaigazolás, szállítás, számlázás, fizetés) Intézmény, KEF
8. Közbeszerzési díj-jelentés elkészítése Intézmény, KEF
9. Tranzakciós Jelentés kezelése KEF
10. Megrendelésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás KEF
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11. Teljesítésekkel kapcsolatos ad hoc adatszolgáltatás
intézményi kötelezettség ellenőrzése érdekében

KEF:
1. Regisztrációkezelés (bejelentkezés jóváhagyása) Intézmény,

Szállító
2. Intézményi szervezeti adatok kezelése Intézmény
3. Szállítói szervezeti adatok kezelése Szállító
4. ldőszaki és eseti szállítói adatok kezelése Szállító
5. Kiemelt termékek és állami normatívák kezelése KHÁT
6. Termék- és beszerzői katalógusok kezelése
7. Közbeszerzések és közbeszerzési eljárások tervezése, KHÁT

előkészítése, lefolytatása
8. Keretmegállapodások és egyedi szerződések adatainak KHÁT

kezelése
9. Igénybejelentések kezelése Intézmény, KHÁT
10. Közbeszerzési díjak kezelése Intézmény,

Szállító
11. Teljesülés-figyelés Intézmény,

Szállító
12. Egyedi adatszolgáltatás kötelezettség teljesítéséhez Intézmény,

Szállító
13. Oktatás Intézmény,

Szállító
KHÁT:

1. Közbeszerzési tervek kezelése
2. Kiemelt termékek és állami normatívák kezelése KEF
3. Teljesülés-figyelés
4. Negyedéves keretmegállapodásos közbeszerzés-ellenőrzés Intézmény
S. Egyedi közbeszerzés-ellenőrzés versenyújranyitáskor Intézmény
6. Egyedi adatokhoz közvetlen hozzáférés

Egyéb általános feladatok
1. Kommunikáci6 a Portál felületén keresztül
2. Projektmunka támogatása eljárások tervezéséhez
3. Statisztikák, üzleti adatok elérése (ágazati szerveknek is)
4. Műszaki és közbeszerzési tájékoztatók, oktatás



Rendszerleíró diagram
Általános és egyedi folyamatok, illetve tevékenységek kapcsolódása a Portálon:

Intézményi és szállítói regisztráció,
szervezeti és személyes adatok kezelése

Eljárások Iebonyo tása, e ‚ tajékoztatók, adatok közlése a
keretmegállapodások kezelése Portálon

Üzleti, közbeszerzési adatok szo ga atása,
termékkatalógus kezelése

Termék/szolgáltatás keresése

Kosárbahelyezés, versenyújranyitás

KEF jóváhagyása,
közbeszerzés-ellenőrzés

Megrendelés és teljesítés

Teljesül és-figyelés

3. ábra Általános és egyedi folyamatok kapcsolódása



Belső alkalniazás-architektúra
A Portál az alábbi főbb modulokat tartalmazza:

1. Portálfelület: könnyen átlátható és kezelhető felület, mely alkalmas az üzleti folyamatok
hatékonyságával és konszolidációjával, a közbeszerzés átláthatóságával,
versenysem legességével és esélyegyenlőségével kapcsolatos elvárások kielégítésére.

2. Regisztrációs-modul: biztonságos és autentikus személy- és szervezetazonosítás, mely
alkalmas a tulajdonságok és jogosultságok megfelelő kezelésére, a személyek
közbeszerzési szerepek szerinti elhatárolására.

3. Eljárás-modul: az eljárások folyamatainak, dokumentumainak és adatainak kezelése
együtt a beszerzési tervekkel és igényekkel.

4. Keretmegállapodás-modul: az eljárások alapján kötött keretmegállapodások kezelése
együtt a határidő-és teljesülés-figyeléssel.

5. Katalógus-modul: termékek és szolgáltatások vegyes rendszerű (klasszifikáción és egyedi
termékparamétereken alapuló) katalógusának kezelése.

6. Megrendelés-modul: egyedi üzleti folyamatok (megrendelés/visszaigazolás/teljesítés) és
szerződések kezelése.

7. Pénzügyi modul: a közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi folyamatok nyilvántartása és
lebonyolítása, mely magába foglalja a Portál üzemeltetését végző KEF közbeszerzési
díjainak kezelését is.

8. Dokumentumkezelő-modul: az eljárásokhoz, keretmegállapodásokhoz, egyedi
szerződésekhez és ellenőrzésekhez kapcsolódó dokumentumok (emailek, szerződések
stb.) strukturált, verzió szerinti kezelése a folyamatok átláthatósága, ellenőrizhetősége,
valamint a projektmunka támogatása érdekében.

9. Üzleti intelligencia-modul: a beszerzőknek, a portál üzemeltetőinek, a vezetőknek, a
közbeszerzés-ellenőrzésnek és a látogatóknak eljárási, beszerzési és pénzügyi adatokat
szolgáltató modul.

A hagyományos modell szerint a beszerzés szerves része a hirdetmény-, eljárás- és szerződés-kezelés
(Pre Award szakasz: eNoticing, eTendering és eContract), valamint a katalógus-, megrendelés- és
számla-kezelés (Post Award szakasz: eCatalogue, eordering és elnvoice). A fenti, egymáshoz
illeszkedő modulok ezeket fedik le azzal, hogy egyes szakaszokban hazai és külföldi szervezeteknek is
szerepük van, melyek a kommunikációs szabványokra alapozva adatokat cserélhetnek egymás között.
Ilyenek p1.:

. Ügyfélkapu: regisztráció.

. KHÁT: kiemelt termékek és állami normatívák kezelése, közbeszerzés tervezése és teljesülése
(statisztika), egyedi közbeszerzés-ellenőrzés.

. Katalógusgyárak: GLN, GTIN és CPV kódok importja, frissítése.



Fizikai architektúra
A jelenlegi környezet fizikai szervereket tartalmaz. A projekt során cél, hogy a különböző rétegek és
komponensek önálló, jellemzően virtualizált szervereken helyezkedjenek el. A konfiguráció a jelenlegi
tervek szerint kb. 10 db szervert tartalmaz, de a konkrét virtuális szerverek száma a mélyebb szintű
tervezést követően véglegesedik. A fizikai megvalósításban célszerű blade rack konfigurációt
megvalósítani:

. összesen 100 processzor mag,

. összesen 300GB RAM,

. VMWare ESXi,

. redundáns blade kiépítés: redundáns táp, szerverenként 2 csatornás ethernet 2 FC
kontroller, 2db switch stb.,

. a követelményeknek megfelelő rendelkezésre állású, hibatűrő storage.

LDAP / AD

LDAP

Alkalmazás szolgáltatás SRV
Közbesz. alkalmazás:
szerver szolgáltatások
.NET
WCF+EF

DBSRV

T r T

MSAD
CMSSRV

ICMS 1~3
Alkalmazás Front-end SRV

‚Is
~ Közp. közbesz. alkalmazás

BI SRV

Riportolás

ESB SRV
ESBN

: : :

MSSQL/ORA

DocMNG SRV WorkflowsRV

Doc MNG WF Mngt

DWH&DM DB SRV Mi
ETLSRV M L RA

~ETL
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Alkalmazás Infrastruktúra

Alkalmazás
A fejlesztett portálalkalmazás legalább a következő rétegekkel kell rendelkezzen:

. perzisztencia réteg,

. szolgáltatás-réteg,

. megjelenítési réteg.
A szolgáltatás-réteg és a megjelenítési réteg elválasztható kell legyen egymástól, akár különböző
alkalmazásszerveren is kell tudniuk futni. A megjelenítési réteg ugyanis várhatóan DMZ-be kerül.

Az alkalmazásszerver nyílt forráskódú legyen és támogatnia kell az alábbi, a portál implementációja
során elvárt technológiákat:

. Java JPA kompatibilis perzisztencia réteg vagy .NET EF,

. Java EJB3, JAX-WS támogatás vagy .NET WCF + POCO,

. Java JSF2 támogatás vagy .NET MVC3,

. Magas rendelkezésre állás támogatása.
In terfészek
Az alkalmazás szolgáltatásainak (melyek a szolgáltatás-rétegben kapnak helyet) elérhetőnek kell
lenniük Web Services-en keresztül. A Web Service-eknek támogatniuk kell valamilyen WS-Security
implementációt, hogy azok a szervezeten kívülről is elérhetők legyenek.

Az interfészeket opcionálisan RMI-n és/vagy JMS-en keresztül is el kell tudni érni.

Az alkalmazásnak fel kell készülnie arra, hogy külső alkalmazások WS/RMI/JMS interfészeit használja.

Adatintegrációs architektúrával szembeni elvárások
Az adatáttöltések megvalósítása open source adatintegrációs (ETL) eszköz segítségével legyenek
megvalósítva. Az ETL eszköz támogassa az egyes adatáttöltő egységek összefűzését, a forrás adatok
összefüggéséből adódó függőségek kezelését.

Az ETL eszköz legyen képes különféle típusú adatbázisokból (Oracle’ DB2, MS-SQL MySQL,
PostgreSuL) és fájlokból (txt, csv, xml, xIs) adatokat összegyűjteni és betölteni a riport-adatbázisba.

Workflow rendszer
Az elvárt funkcionalitás kialakításához szükség lehet BPM engine-re, ennek eldöntése azonban csak a
mélyebb szintű tervezést követően valósulhat meg.

Amennyiben valóban szükség lesz BPM engine-re, annak a következő követelményeknek kell
megfelelnie:

. Futtatható ugyanolyan alkalmazásszerveren, mint a portál maga, de ez nem zárja ki, hogy
önálló szerveren fog futni.

. Ugyanazon az adatbázisszerveren (preferáltan ugyanabban az adatbázisban) kell tudnia
tárolni az adatokat, mint ahol a portál adatbázisa fut.

. Kis lenyomatú legyen, beépíthető legyen az alkalmazásba.
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Üzleti intelligencia (BI)
A riportok, jelentések egy üzleti intelligencia (61) keretrendszerben készülnek. A riportok és 61
lekérdezések ne közvetlenül az alkalmazás adatbázisából, hanem önálló riport-adatbázisból
készüljenek.

Az üzleti intelligencia keretrendszer magyar nyelvű, teljes körű és integrált open source üzleti
intelligencia megoldás legyen.

Monitorozás és naplózás
Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználó által kiváltott vagy egyéb események monitorozását és
naplózását. Az alkalmazás monitorozására lehetőleg open-source monitorozó eszközök
használandók.

Az adatbázis audit log kialakítása elvárt, ami azonban szükség esetén kikapcsolható.

Archiválási terv
Az alkalmazás és a kapcsolódó üzleti intelligencia platform alkalmas arra, hogy a rendszeresen nem
használt adatok és objektumok archiválásra, majd az éles rendszerből a konzisztencia sérülése nélkül
törlésre kerüljenek.

Felhasználói igények esetén az archivált adat visszaállítható, és a felhasználók számára
hozzáférhetővé tehető.

A rendszer adatköre
Az adattáblák több csoportba sorolhatók:

1. A beállításokat és alapadatokat tartalmazó táblák.
2. Működési adatok.
3. Más rendszerekből érkező adatok.
4. Naplózási adatok.

A Portál adatköre kiindulásként megegyezik a jelenlegi rendszer adataival. A folyamatfejlesztés során
az adatkör változtatása szükséges lehet. Újdonság a közbeszerzés-ellenőrzés során kezelt adatok.

Biztonságtechnikai kérdések

Azonosítás
Az authentikáció mind az alkalmazás portál, mint az üzleti intelligencia rendszer esetén történhessen
LDAP rendszerből.

A külső azonosítást egy LDAP szerver végzi open LDAP alkalmazással. A belső azonosítást a helyi AD
végzi. (Az LDAP szerver federált a helyi AD-vel.)

A felhasználók, a szervezeti egységek, ezek összerendelése és a felhasználók szervezeti egységen
belül betöltött tisztségének (szerepkörének) tárolása vegyesen történhet:
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. egy, vagy több LDAP címtárban (p1. Active Directory-ban),

. a portál adatbázisban,

. mindkettőben p1. Úgy, hogy a felhasználó a címtárban, a szervezeti egység az adatbázisban
található.

Az üzleti intelligencia eszköz is támogassa a felhasználók és csoportok LDAP-ból történő kiszolgálását.

Biztonsági mentés
A szállító meghatározza azokat az adatbázis táblákat és egyéb, adatbázison kívül található
objektumokat, amelyek rendszeres biztonsági mentése szükséges.

Az adatokon kívül az összes olyan információ mentése szükséges, amelyek a rendszer
visszaállításakor szükséges lehet (p1. konfigurációs állományok).

Az alkalmazás és az adatok védelme
A rendszer rétegeltsége, elosztott komponensei és az ESB réteg alkalmazása lehetővé teszik, hogy az
adatokhoz, Illetve az adatokat tartalmazó szerverhez vagy az alkalmazásszerverhez semmilyen
módon nem férhetnek hozzá, mert azok zárt tűzfalak mögött helyezkednek el.

Külső felhasználóknak csak a front-end szerver érhető el. A font-end sem adatokat, sem üzleti logikát
nem tartalmaz. A front-end az adatokhoz közvetetten az ESB szerveren, az alkalmazásszerver által
nyújtott szolgáltatásokon keresztül fér hozzá.

A külső felhasználói authentikáció ügyfélkapuval történik.



2. sz. melléklet
Projekt-ütemterv

TEVÉKENYSÉG BECSÜLT
EMBERNAP

I. fázis (határidő: szerződéskötéstől számított 60 nap.)
Környezet költöztetése Új szerverekre 10
Adatbázis migráció I O
Nem aktuális felhasználók és szervezetek törlése 15
Projektvezetés 5
I. fázis összesen 40
II. fázis_(határidő:_I._fázistól_számított_60._nap)
KI-lÁT adatszolgáltatások (eljárásokról és keretmegállapodásokról) 25
Portál kialakítása, meglévő hinkciók integrálása 40
Üzleti intelligencia környezet telepítése és konfigurálása 10
Üzleti intelligencia adatbázis architektúra megtervezése és kialakítása, 15
adatáttöltés
30 darab riporthoz adatáttöltők és riportok fejlesztése 160
Regisztráció, jogosultságkezelés (ügyfélkapulhivatali kapu) 30
Projektvezetés 30
II. fázis összesen 310
III. fázis_(határidő:_H._fázistól_számított_90._nap)
ESB kialakítása 30
Folyamatmotor kialakítása 30
Dokumentumkezelő kialakítása 30
Regisztrációs modul átalakítása (folyamatkezelő és dokunientumkezelő 20
igénybevételével)
Eljárásmodul kialakítása 45
Keretmegállapodás modul kialakítása 45
Katalógus modul 45
Megrendelés modul 45
Pénzügyi modul
Üzleti intelligencia architektÚra migrálása az Új alkalmazásra (konfiguráció 20
és adattöltők módosítása)
10 darab Új riport megvalósítása 40
Proj ektvezetés 40
III. fázis összesen 465

cégsze~ű aláírás

Budapest, 2013. október 04.



NEMZETI INFOKOMMUNIKACIÓS 3. sz. melléklet
SZOLGÁLTATÓ ZRt

MII~-75Q1 ()/H/5

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
LSH Lead System Hungary Informatikai, LSH Kit
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Cégjegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyébOl -09-9501 27szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 12 165670-2-42 Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai
Név: Titonelli Zoltán Beosztás: IT üzletág vezető
Telefonszám:+36 30921 6318 E-mail Cím: zoltan.titonelli~leadsys.hu
Cím
Székliely (ország, irányítószám, város, utca, h&szám):
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: Erste Bank Zrt
Bankszámla száma: 11600006- Bankszámla devizaneme: HUF
00000000-36095203 ____

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján,
az irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott
IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv.
[áfa tv. XIII/A. fejezet, elszámolás [áfa tv. XV.- 169.*.(1)]: NEM
l69.~.(h)]: NEM XVII. fejezet,

l69.~.(p,g,)]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján

Fordított adózás [áfa tv. XIII. fejezet]: NEM mentes [áfa tv. VI.
169.*.(n)]: NEM fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység

alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: NEM CXLVII. törvény]: NEM törvény]: NEM

Dátum: Budapest, 2013. október 04.

‚ „„ ~Cegszeru alairas:

LSH Lead System Hungary KR.
1147 Budapest, Gervay u. 4.
Adószám: 12165670-242
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NISZ
NEMZETI INFOI(OMMuNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt 4. sz. melléklet

Teljesítést Igazoló Bizonylat

MII{7591 3/3

Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Váj lalkozó/Száll ító 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 TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

Szállító képviselője
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Esedékessége
(dátum):

Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2

Ph

Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:

VáIlalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: . . Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommumkációs (ezen TB aláirója) (ezen TB jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:




