Szerződésszám: 2-03942-0000-2013.
Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikácós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-10-041633
adószáma: 10585560-2-44
számlavezető bankjának a neve: K&H Bank Nyit
bankszámlaszáma: 10403239-0027183-00000001
önálló aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató),
mint Megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”) és
TÜV Rbeinland Intercert Kft.
székhelye: 1132 Budapest, Váci Út 48/a-b.
cégjegyzékszáma: 01-09-941253
adószáma: 10361320-2-41
számlavezető bankjának a neve: UNICREDIT Bank Hungary Zrt.
bankszámlaszáma: 10918001-00000410-25820024
önálló aláírásra jogosult képviselője Karászi Zoltán ügyvezető
mint Megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)
a továbbiakban „Felek” között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.

Szerződés tárgya és tartalma

1.1
Megbízó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 122. ~ (7) bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett az ajánlattételi felhívás 2013.
augusztus 9-i megküldésével a „Minőségbiztosítási feladatok ellátása a ‘Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)’ EKOP-1.1.4-2013-20130001 számú projektben” tárgyában, amely közbeszerzési eljárás eredményes
lebonyolításának eredményeként az eljárás nyertese Megbízott lett.
1.2
Megbízó a fentiekre tekintettel megbízást ad Megbízott részére a „Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKJR2)” elnevezésű, EKOP- 1.1.4-20132013-0001 számú projekthez kapcsolódó minőségbiztosítási feladatok ellátására a jelen
szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott tartalomnak
megfelelően.
1.3.
Megbízott elvállalja a Projekt jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki
leírásban, meghatározott tartalomnak megfelelően történő teljesítését.
2.

A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok

2.1 .Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen

szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen:
a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja
b) tárgyalási jegyzőkönyv,
c) a Megbízott által a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat.
2.2. A dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség és
eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződésben rögzített
feltételekhez képest elsődlegesen a jelen szerződéses és műszaki feltételek,
másodlagosan a tárgyalási jegyzőkönyv, majd a dokumentáció, ezt követően pedig az
ajánlattételi felhívás az irányadó.
3.

Szerződés hatálya, teljesítési határidők és a teljesítés helye

3.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, a szerződéskötés napjától 2014. április 30.
napjáig kötik azzal, bogy a szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba
és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
3.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megbízó a jelen szerződés 1. sz.
melléklete alapján a folyamatosan ellátandó és rendszeres feladatokat kivéve az egyéb a
konkrét feladatokról e-mailben tájékoztatja a megbízottat, amiben megadja a feladatokat, és
szükség esetén teljesítési határidőt szab.
—

—

Megbízott feladatát képezi
külön megrendelés nélkül
továbbá a műszaki leírásban
meghatározott következő dokumentumok elkészítése és Megbízónak történő benyújtása:
-

-

Minőségbiztosítási terv

-

Minőségbiztosítási jelentések

-

Kockázati elemzés elkészítése

Felek megállapodnak továbbá, hogy a szerződéskötést követő 15 napon belül egyeztetnek a
munkamódszerről és az ellátandó feladatokról és a határidőkről.
3.3. Megbízó köteles a fenti feladatra vonatkozó leírásban minden olyan információt, elvárást,
követelményt, specifikációt a Megbízott részére megadni, amelyek a szerződésszerű
teljesítéshez szükségesek, és amelyeket a feladatleírás nem tartalmazott. Megbízó a leírásban
közölt kiegészítő információk, elvárások, követelmények, specifikációk meghatározása során
nem teheti a szerződés teljesítését a feladatleírásban meghatározottaknál terhesebbé.
3.4. Megbízott a 3.1. pontban rögzített teljesítési véghatáridőn belül esetlegesen
meghatározott egyedi határidőre köteles valamennyi részére küldött feladatot a szerződésnek
megfelelően teljesíteni és az elkészült anyagokat, véleményt stb. Megbízó részére határidöben
átadni.
3.5. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye: Magyarország, Budapest.
4.

Megbízási díj és fizetési feltételek

4.1. Megbízott a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként megbízási díj (a továbbiakban:
megbízási díj) illeti meg, amelynek lehetséges maximális nettó összege: 24.900.000,- HUF,
azaz huszonnégymillió kilencszázezer forint.

4.2. A kifizetésre kerülő tényleges megbízási díj a Megbízó által igényelt és Megbízott által
szerződésszerűen teljesített és igazolt szakértői órák számának a szerződés 4.4 pontjában
meghatározott szakértői óradíjjal meghatározott szorzata.
4.3. Felek rögzítik, hogy a Megbízó nem köteles a megbízási díj teljes összegének, valamint
az előirányzott 2.500 óra mennyiségének az erejéig feladatokat adni a Megbízottnak.
Megbízott elfogadja, hogy a jelen keretmennyiség, illetve keretösszeg ki nem merülése miatt
követelést nem támaszthat a Megbízóval szemben.
4.4. A megbízási díj alapját képező szakértői óra egységára: nettó 9.850,-Ft/szakértői óra +
az adófizetési kötelezettség napján érvényes áfa mértéke.
4.5. A megbízási díj magában foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült
minden költségét és ellenértéket, a Megbízott egyéb kiadást semmilyen jogcímen nem
érvényesíthet.
4.6. Megbízott kijelenti, hogy az ajánlatában megadott egységár a megbízási keretszerződés
időtartama alatt fenntartja. Megbízott nem jogosult az ajánlatában megadott, szerződés 4.4.
pontja szerinti egységár növelésére, módosítására a megbízási keretszerződés teljesítésének
időtartama alatt.
4.7. Felek megállapodnak, a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése magyar forintban
történik.
4.8. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott havonta, a megbízás tárgyát képező,
műszaki leírásban meghatározott feladatok szerződésszerű teljesítését és Megbízó teljesítés
igazolásának kiállítását követően jogosult számlát benyújtani, az előző hónapban felhasznált
szakértői órák alapján. A számla mellékleteként Megbízottnak be kell nyújtania a havi
beszámolóját, az előző hónapban ellátott tevékenységekről, továbbá a Megbízó teljesítés
igazolását és az elkészült dokumentumok elektronikus verzióját.
4.9. Az ellenérték kiegyenlítésére a 4.8. szerinti igazolt teljesítést követően, a megfelelően
kiállított és aláírt teljesitésigazolás alapján kiállított számla szerint a Kbt. 130. *. (4) *-a
alapján a Ptk. 292/B. (l)-(2) és a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak
megfelelően kerül sor. A NISZ Zn. részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: szakmai
részről Babócsy László.
4.10. Megbízott tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek szerződésszerű
teljesítését követően benyújtott számlák nettó ellenértékének kifizetésére az EKOP-l .1.42013-2013-0001 számú projekt terhére, un. „szállítói flnanszírozás”-sal kerül sor, amelynek
során a nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Megbízottnak kerül
megfizetésre.
4.11. Megbízott tudomásul veszi, bogy az egyes részfeladatokra vonatkozó megbízás
kapcsán elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítését követően számla benyújtására akkor
van lehetőség, amennyiben azok összértéke elérte a nettó 1.000.000 Ft-ot.
4.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti egyes
megbízások szerinti díjat a Megbízó hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően a Kbt. 130. ~. (4) *-a alapján a Ptk.
292/B. (l)-(2) bekezdései, valamint a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet szerinti halasztott
fizetéssel a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Megbízott baiikszámlájára
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történő átutalással, figyelemmel a Ptk. 292/B. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra. Megbízott
tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megbízót, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel.
4.13.

A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:

4.13.1. A számla szabályszerű kiállítása után Megbízott a számlát Megbízó nevére, Megbízó
központi iktatójába, a Megbízó részére küldi.
4.13.2. Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt teljes azonosító számát EKOP-1 .1.42013-2013-0001), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által
megadott belső azonosításra szolgáló megbízási szerződés számot, az EKOP
támogatás mértékét forintban és százalékos arányban;
b) a Megbízó havonta két darab számlát állít ki, amelyet az EKOP támogatás
prioritásának arányában megbont: EKOP 1. prioritás 86 6100 és EKOP 3. prioritás
l3,39°o;
c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
e) szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó
egymillió forintot.
4.14. A Megbízó fenntartja a jogot, hogy a keretszerződés és az egyes feladatok teljesítése
folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó
támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket
határozzon meg.
4.15. A szállítói flnanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megbízó
felelősséggel nem tartozik.
4.16. Megbízott tudomásul veszik, hogy a számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megbízó
utalja át a Megbízott részére, figyelembe véve a 4/2011. (I. 28.) korm. rendeletben és a Kbt
ben foglaltakat. Amennyiben a Megbízó kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan,
úgy Megbízó a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi Megbízottnak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően
újrakezdődik.
4.17. Megbízott a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállító
előleg kifizetését kérheti a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57/A. * (1) bekezdés (1)-(6)
bekezdése alapján.
Amennyiben Megbízott előlegre tart igényt, úgy a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57./A. ~ (3)
bekezdése szerint a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség javára szóló, a Kbt. 126. ~ (6) bekezdése szerint előleg-visszafizetési biztosítékot
kell nyújtania. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50°c-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint az Aht. 92. ~ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a
szállítói előleg biztosítékaként.

4.18. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a
Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett Úgy, bogy az
előlegbekérő dokumentumot szállító Megrendelőnek is megküldi. A Megrendelő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói etőleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Megbízó részéről elfogadottuak kell tekinteni.

4.19. Az előleg elszámolása a havi számlákban folyamatosan történik addig, amíg aimak
értéke el nem éri az előleg összegét.
4.20.A Kbt. 125.

* (4) bekezdése alapján Megbízó előírja, hogy a:

a) a Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek az 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. * (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megbízót haladéktalanul értesíti.
4.21. Megbízott kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A ~ (1)(6) bekezdésében foglaltakról a Megbízó az Art. 36/A ~ (2) bekezdésének megfelelően a
tájékoztatást megadta.
-

—

4.22. Megbízott tudomásul veszi azt, hogy a Megbízó a jelen szerződés teljesítése alapján
történő, a havonta nettó módon számított 200.000,- Ft—ot (azaz kettőszázezer forintot)
meghaladó kifizetésnél a Megbízó a Megbízottnak a teljesítésért visszatartási kötelezettség
nélkül csak abban az esetben teljesíthet, ha
—

a) Megbízott bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30
(harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy
b) Megbízott a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
4.23. A Megbízó a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy
megküldése után a köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A visszatartási kötelezettség az
általános forgalmi adóra nem terjed ki.
4.24. A Megbízott továbbá kijelenti, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
36 A. *-ában foglalt rendelkezéseket, melyek az ő és alvállalkozója, illetve a kapcsolt
vállalkozások közötti kifizetésekre vonatkozik, ismeri, azokat betartja.
4.25. Felek rögzítik, hogy Megbízó késedelmes fizetése esetén a Megbízott jogosult
késedelmi kamat felszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301/A ~ (2) és (3) bekezdése alkalmazandó.

5.

Megbízott jogai és kötelezettségei

5.1. Megbízott kijelenti, bogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezik a tevékenysége
folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges összes feltétellel, szakértelemmel,
valamint kellő szabad kapacitással, így szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére
képes

5.2. Megbízott köteles Megbízó utasításai szerint eljárni. Ha Megbízó célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad, erre a Megbízottnak Megbízót figyelmeztetnie kell. Amennyiben a
Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott köteles a munkát a
Megbízó kockázatára elvégezni, kivéve ha az jogszabály vagy hatósági előírás megsértésével
járna. Amennyiben a Megbízott a jelen pontban foglalt figyelmeztetési kötelezettségét
elmulasztja teljesíteni, úgy az ebből eredő károkért felelősséggel tartozik.
5.3. Megbízott feladatait a szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő
gondosságával köteles végezni, felelős a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
betartásáért.
5.4. Megbízott köteles a Megbízó által az adott feladat elvégzésére megállapított határidőket
betartani, ellenkező esetben a Megbízó jogosult a jelen szerződésben körülírt
jogkövetkezményeket alkalmazni a Megbízottai szemben.
5.5. A Megbízott köteles a Megbízót minden olyan kőrülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a szerződésben meghatározott munkák eredményességét vagy előírt határidőre való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott
felelős.
5.6. Megbízott a Megbízóval történő tárgyalásokról, történjenek azok személyesen, vagy
telefonon, és érdemi kérdésekről szólnak, köteles 3 (három) munkanapon belül rövid e-mailes
összefoglaló készíteni és azt a Megbízó kapcsolattartójának benyújtani.
5.7. A teljesítés során Megbízott az ajánlatában foglaltak szerint vehet igénybe alvállalkozót.
A jogosan igénybe vett alvállalkozó teljesítéséért a Megbízott úgy felel, mintha a feladatokat
teljes egészében maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, mely anélkül nem következett volna be. A teljesítés során a Megbízott a
benyújtott ajánlatában foglaltak szerinti alvállalkozó személyében történő változtatást
előzetesen, írásban köteles egyeztetni és jóváhagyatni Megbízóval. Az alvállalkozói kör
bármilyen változtatására csak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
rendelkezései szerint van lehetőség.
5.8. Amennyiben Megbízott olyan alvállalkozót vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, aki
vagy amely a közbeszerzési eljárás során az alkalmasság igazolásához került igénybevételre
és a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében
beállott lényeges körülmény vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a
szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, a Megbízó
más alvállalkozó közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési
eljárásban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
—

5.9. Ha Megbízott a jelen szerződés teljesítése érdekében alvállalkozót vesz igénybe,
Megbízott az általa igénybe vett alvállalkozó Számára feltétlenül szükséges adatokat,
információkat csak abban az esetben adhatja át, ha Megbízottal kötött megállapodásában az
alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízótól, vagy a Megbízottól szerzett
adatokat és információkat a Megbízottai azonos feltételek szerint kezeli.
5.10. A titoktartásra vonatkozó és az esetlegesen a szerződés megszűnése után is
fennmaradó kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely
okból történő megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Megbízott, illetve
alvállalkozója az előzőekben részletezett, illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási

V

kötelezettségét megszegi, köteles a Megbízónak az ezzel a magatartással okozott kárait
megtéríteni.
5.11. A szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a Megbízott képviselőjének
szükségessé válhat a Megbízó által használt épületekbe történő belépése. Megbízott elfogadja
és betartja a Megbíz6ra vonatkozó biztonsági és más előírásokat, amelyek a Megbízó által
használt épületekbe történő be- és kiléptetésre, valamint ott tartózkodásra vonatkoznak.
Megbízott ezen szabályok megszegéséből eredő esetleges károkért teljes felelőséggel tartozik.

6.

A Megbízó jogai és kötelezettségei

6.1. A Megbízó köteles ellátni a Megbízottat valamennyi olyan, a Megbízó rendelkezésére
álló információval, amely a Megbízott feladatainak elvégzéséhez szükséges. A Megbízó
köteles továbbá az információkat
ide nem értve azon információkat, melyek átadását
jogszabály kizárja vagy utasításokat olyan határidőben megadni a Megbízottnak, hogy az
lehetővé tegye a Megbízott szerződésszerű teljesítését. Megbízott nem felel azért a kárért, ami
annak folytán következett be, hogy a Megbízó a Megbízott által kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges és a Megbízó rendelkezésére álló információt vagy utasítást
indokolatlanul késedelmesen adta meg, vagy megadását indokolatlanul megtagadta.
—

6.2. Amennyiben a Megbízottnak egyes feladatai ellátásához a Megbízó hozzájárulására van
szüksége, a Megbízó köteles a hozzájárulás kérés felé történő közlésétől számított
legrövidebb időn belül legfeljebb 3 (három) munkanapon belül nyilatkozni arról, hogy a
hozzájárulást megadja-e.
—

-

6.3. A Megbízó felelősséggel tartozik az átadott információk, adatok, illetve kommunikációs
célból átadott szövegek szakmai, tartalmi, minőségi megfelelősége, valódisága és jogszerű
felhasználhatósága tekintetében.
6.4. A Megbízó jogosult a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének
folyamatos ellenőrzésére.

7.

A teljesítés, teljesítés igazolása

7.1. Teljesítés napja az a nap, amikor a Megbízó a szakmai teljesítésigazolás kiállításával
elfogadta szerződés szerint teljesítendő utolsó feladat szerződésszerű elvégzését.
7.2. Megbízott köteles a szerződésben és az egyes feladatoknál meghatározott feladatok
elvégzésére. A Megbízott a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat l-l példányban
elektronikusan szerkeszthető formában, valamint pdf formátumban és papíron 1 eredeti és I
másolati példányban is átadja a Megbízó arra kijelölt felelőse részére.
7.3. A Megbízott tevékenységéről havonta kimutatást készít („Beszámoló az elvégzett
tevékenységekről”), amelyben feladatokra lebontva bemutatja az elkészült feladatokat,
felsorolja az elkészült és átadott dokumentumokat, valamint bemutatja az elvégzett feladatok
időigényét. A kimutatást minden hónap 5. napjáig köteles a Megbízó arra kijelölt képviselője
részére átadni. Megbízó köteles a (rész)teljesítést a teljesítést követően szakszerűen
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megvizsgálni és a (rész)teljesítés elismeréséről a (rész)teljesítést követő 15 napon belül
nyilatkozni és erről (rész)teljesítési igazolást kibocsátani.
7.4. Amennyiben Megbízó a fenti határidőben kifogást nem emel, akkor köteles a
(rész)teljesítési igazolást kiállítani.
7.5. A Megbízott az igazolt (rész)teljesítés alapján az esedékes Megbízói díjról havonta
számlát állít ki a Megbízó nevére. Az aláírt (rész)teljesítési igazolási okirat egy eredeti
példánya a számla mellékletét képezi.
7.6. Nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megbízott díjazásra a szerződésszerű teljesítés
arányában jogosult.

X.

Megbízottnak átadott anyagok kezelése, szellemi alkotással kapcsolatos jogok

8.1. Megbízottat, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése
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 a Megbízó hivatali, üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.
8.2. Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k)
és egyéb közremüködők a titokvédelmi előírásokat a Szerződésben meghatározottak szerint,
vele azonos módon betartsák. A bizalmasnak minősített információk felhasználására,
harmadik személy részére történő átadására vagy egyéb módon való nyilvánosságra
hozatalára bármelyik fél csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.
8.3. Megbízott köteles a részére átadott információs anyagokat bizalmasan kezelni, azokat
nem használhatja fel másra, mint a jelen szerződés teljesítése.
8.4. Megbízó a megbízási díj ellenében a szerződés teljesítésével kizárólagos, harmadik
személynek átadható, időbeli és területi korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez
valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megbízó részére átadott, a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett azzal, hogy a Megbízottat
megilletik a szerző személyhez fiiződő jogai,és Megbízó szavatol azok érvényesítése
érdekében.

8.5. Szerződő felek megállapodnak, bogy Megbízott által a jelen szerződés teljesítése során
átadott anyagokat Megbízó szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik
személy részére akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.
8.6. Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely
Megbízó jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

9.

Szerződést biztosító mellékkötelezettség

9.1. Amennyiben a Megbízott a Megbízó által adott megbízás tárgyát képező feladato(ka)t
nem teljesíti, akkor az késedelmes teljesítésnek minősül és Megbízott késedelmi kötbért
köteles fizetni, amelynek mértéke a havi megbízási díj 0,5%-a.
.

9.2. A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem bekövetkezik.
9.3. Amennyiben Megbízó kifogással él az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban, akkor a
teljesítés hibás teljesítésnek minősül.
9.4. Hibás teljesítés esetén Megbízott köteles a megbízás tárgyát képező feladat megbízásban
meghatározott feladato(ka)t a Megbízó által meghatározott határidőn belül újból, a
megbízásnak megfelelően teljesíteni. Amennyiben Megbízott e kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy az eseti megbízásban megjelölt szolgáltatás(ok) újbóli teljesítését nem vállalja, a
Megbízó az eseti megbízástól, illetőleg a szerződéstől eláilhat, és érvényesítheti kötbér-és
kártérítési igényét.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a havi megbízási díj (áfa nélküli érték) 0,5%-a/nap,
maximum a havi megbízási díj nettó ellenértékének 20° o-a.
9.5. Megbízottnak felróhatóan késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.
9.6. Amennyiben a Megbízott nem teljesít, úgy Megbízó jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani és a megbízási keretszerződés nettó keretértékének a 20%-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni. Nem teljesítésnek minősül, amennyiben
Megbízott késedelme az egyes eseti megbízások esetében több, mint 3 allcalommal
meghaladja (egyenként) az 5 munkanapot vagy amennyiben hibás teljesítés esetén a hiba
kijavítása a kifogásban meghatározott határidőt követő 5 munkanapig nem történik meg több,
mint 3 alkalommal.
9.7. A Megbízó jogosult a kötbér összegét Megbízott esedékes díjából történő közvetlen
levonás útján érvényesíteni. Megbízó jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.
9.8. Jogfenntartás: a jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent
lemondást a szerződésből eredő egyéb igényekröl.

10. A szerződés felmondása. módosítása. me2szüntetése
10.1. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 132.
ában foglaltak szerint Írásban van lehetőség.
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10.2. Jelen szerződést a felek bármelyike rendes felmondással, a másik félhez intézett
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja.
10.3. A Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 125.
bekezdésében foglalt feltételek bekövetkezése esetében.

*
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10.4. Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali
hatállyal felmondhatja.

10.5. A Felek súlyos szerzödésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan az
alábbi eseteket:
a) Megbízott nem tesz eleget a titoktartási kötelezettségének;
b) bármelyik fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei teljesítésével
ismételten késedelembe esik;
c) Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi,
vagy olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja vagy
ellehetetleníti.
10.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén Megbízott haladéktalanul köteles Megbízó részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot.

11. Euyüttműködés,
kapcsolattartók
11.1.

értesÍtések.

jognyilatkozat

tételére

jo2osult

személyek

A jelen szerződés teljesítése során a Felek kölcsönös együttműködésre kötelesek.

11.2. A jelen szerződéssel kapcsolatban a Megbízott és Megbízó között folytatott minden
levelezésnek, értesítésnek írásban kell történnie, amely abban az esetben tekintendő
teljesítettnek, ha az alábbi módszerek bármelyikével kézbesítik, vagy a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99.~-ában foglaltak szerint:
a) személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a jelen szerződés 11.4 pontja
szerinti kapcsolattartó számára;
b) ajánlott levél;
c) telefax vagy elektronikus levél, ha a fogadó fél azt visszaigazolja, vagy a küldő fél azt
megismétli a fenti módok bármelyikén.
11.3.

Felek részéről az alábbi személyek jogosultak joghatályos jognyilatkozat tételére:

a)

A Megbízó részéről:
név: Szabó Zoltán Attila
cím: 1135 Budapest, Csata u. 8.
telefonszám: +3617957001
faxszám: +3613031000
e-mail cím: Szabo.Zoltan@nisz.hu

b)

Megbízott részéről:
név: Karászi Zoltán
cím: 1132 Budapest, Váci út 48/a-b
telefonszám: +361461100
faxszám: +36-1-461-11-99
e-mail cím: zoltan.kraszi@hu.tuv.com

11.4. Felek a szerződés teljesítésének időtartamára az alábbi személyeket jelölik ki, a
folyamatos kapcsolattartásra:

a) Kapcsolattartó a Megbízó részéről:
név; Babócsy László
cím: 1135 Budapest, Csata u. 8.
telefonszám: +3630961 3482
faxszám;
e-mail Cím; Babocsy.Lasz1o~nisz.hu
-

b) Kapcsolattartó a Megbízott részéről:
név: Bakonyi Akos
cím:H-1 132 Budapest, Váci Út. 48/a-b.
telefonszám: ±36-30-560-99963
faxszám; ±36-1-461-11-99
e-mail cím;akos.bakonyi~hu.tuv.com

11.5. Ha a Felek részéről a fentiektől eltérően más személy jogosult joghatályos
nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek erről Írásban
egymást haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül tájékoztatni. A
kapcsolattartók változása, valamint Felek adataiban (p1. bankszámlaszám, cím) nem minősül a
Kbt. 132. ~-a szerinti szerződés módosításának.

12. Összeférhetetlenség
12.1. A Megbízott nem vonhat be a szerződés teljesítésébe olyan közreműködőt,
alvállalkozót, akitől nem várható el, bogy az adott megbízás objektíven, pártatlanul teljesítse.
12.2. A szerződés teljesítése során összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén a
Megbízottnak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megbízót.
12.3. A Megbízó megvizsgálja, bogy az összeférhetetlenség elhárítására tett intézkedések
megfelelőek-e, és előírhatja további intézkedések meglétét, illetve utasíthat a szakértő,
közreműködő cseréjére.
12.4. Amennyiben Megbízott az összeférhetetlenséget nem szünteti meg, a Megbízó
jogosult a szerződés rendkívüli felmondására.

13. VeEves rendelkezések
13.1. A szerződés nyelve a magyar. Felek közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik és
a szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott anyagnak, levelezésnek és okmányoknak,
amelyek alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell készülnie.
13.2. Amennyiben jelen szerződést több Megbízott köti meg Megbízóval, a Megbízottnak
egyetemlegesen felelnek a szerződés teljesítésért, kötelesek továbbá a Megbízó kérésére
kijelölni egy olyan személyt, aki képviselőként jár el a nevükben.
13.3. Jogsértő eljárási cselekmény esetén, a jogsértés kimondása a Megbízott jelen eljárás
alapján megkötött szerződésből eredő feladatkörén belüli jogszabálysértés, illetőleg mulasztás

miatt történt, a Megbízott köteles a Megbízó költségeit megtéríteni, ideértve az esetlegesen
kiszabott bírság összegét is. Köteles továbbá a Megbízott az esetleges felügyeleti ellenőrzés
során feltárt hibák és hiányosságok miatt a Megbízó oldalán keletkező, Megbízó
tevékenysége következtében beállott károk teljes körű megtérítésére.
13.4. Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Allami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, OLAF (Európai Csalás-ellen Fellépő Hivatal),
Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.)
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik a végső kifizetést követő 10
évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem
tagadható meg.
13.5. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi
más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Megbízott tartózkodik attól, bogy a
szerződéssel, illetve annak teljesítésével kapcsolatosan nyilvános bejelentéseket tegyen a
Megbízó előzetes írásos engedélye nélkül.
13.6. Megbízott vállalja, hogy a közbeszerzési eljárással és az alapján megkötött szerződése
teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megbízó általi elfogadását követő 10
évig megőrzi.
13.7.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló

1959. évi IV. törvény, a 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, valamint a vonatkozó
egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
13.8. Jelen szerződést a Felek felhatalmazott képviselői elolvasás és közös értelmezés után,
mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 példányban aláírták.
A szerződésből 5 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illet.
Budapest, 2013. november
Fj.W/ZZrt.
~
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MŰSZAKI LEÍRÁS
(FELADATLEÍRÁS)

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
»Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”
cimu
kiemelt projekt támogatásához
Kódszám: EKOP-1 .1.4-2013-2013-0001

Tartalmi összefoglaló
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn. (NISZ) által az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Programhoz benyújtott „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kiterjesztése (KK1R2)” kiemelt projektjavaslat az 1422/2012. (X.4.) Kormányhatározatoknak
megfelelően bekerült az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi
akciótervébe.
A Projekt tárgya a „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”,
illetve a rendszer kialakításának befejezése olyan anyagi és szellemi hozzáadott értékek
előállításával, amelyek a fejlesztés eredményeképpen lehetővé teszik a központi kormányzatban
és az ellátotti körnél az infokommunikációs infl~astruktúra és alapszolgáltatás, mint ellátási
rendszer, biztonságos, magas minőségű és költséghatékony fenntartását, működtetését.
A projekt célrendszere a következő területekből tevődik Össze:
A projekt négy beavatkozási területet ölel fel:
1. Az ellátotti /c/Jr bővítése és az ellátásba vontfelhasználók részére eszközkorszerűsítés
megvalósítása, a nyújtott szolgáltatások hatékonyabb biztosítása
összesen kb. 150 laptop konüguráció, több, mint 3500 desktop konfiguráció beszerzése és
kihelyezése az Új ellátott intézmények felhasználóinál (p1.: Kormányablakok)
-

-

-

-

Az Új ellátottak részére szofiverlicencek vásárlása és támogató (biztonsági logelemzési)
rendszer fejlesztése
irodai eszközök beszerzése és kihelyezése (nyomtatók, szkennerek, fényképezők,
ujjlenyomat-olvasók stb.)
a Kormányablakok rendszerének ellátásához központi berendezések (szerverek, tárhelyek és
rendszerszoüverek) beszerzése és üzembe helyezése

-

három jelenlegi ellátott minisztériumban (KIM, NFM, VM) nyomtatók konszolidációja

-

jelenlegi ellátotti körben alkalmazás-felmérés a későbbi konszolidáció érdekében

-

egy korszerűtlen gépterem (Szilágyi Erzsébet fasori) felszámolása és a bernie lévő eszközök
hatékony, modem környezetbe költöztetése

2. A szolgáltatások nyújtásának további hatékonyabbá tétele érdekében támogató
rendszerfejlesztések
a szolgáltatás-menedzselő központ munkaállomás-környezetének korszerűsítése
-

-

szolgáltatás-menedzsment, IT működéstámogatás, ügyfélszolgálati rendszerek fejlesztése

-

ügyfélkapcsolati rendszerfejlesztés

-

-

@1/f

integrált logisztikai, eszközmenedzsment, pénzügyi és műszaki nyilvántartó rendszerek
fejlesztése
számlázás, dokumentum-menedzsment, szerződés-nyilvántartás, pénzügyi-kontrolling
rendszerek vezetői információs rendszerrel történő integrációja, workflow-menedzsment
rendszerfej lesztések

3. A hangszolgáltatások nyújtásának hatékonyabb megvalósítása
a hangszolgáltatások igénybe vevői körében a call manager megoldással rendelkező
ellátottak részére központi szoftverfejlesztések, illetve végberendezés korszerűsítések
-

IF Centrex megoldás kiépítése és az IP platformot még nem igénybe vevő ellátottak
számára virtuális alközpontok kialakításával IP platformra migráció és az IP Centrex
megoldással együttműködő végberendezések biztosítása

-

-

meglévő IP PBX rendszerek korszerűsítése

-

az NTG felhasználók számára korszerű IP alapú fax-szolgáltatás kiépítése

4. Jogszabályi megfelelés érdekében alkalmazás-fejlesztések
A Személyre szabott Ugyintézési Felület (SZUF) fejlesztéséhez, amely az EKOP 2.1.15
kódú, „Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai in&astruktúrájának
kialakítása” c. projektben valósul meg, rendszerintegráció, szolgáltatás-katalógus, a
dokumentum-továbbítás korszerűsítése, rendszertesztelő eszköz és teljesítmény
monitorozó alkalmazás fejlesztése
-

Kormányzati Érkeztetési Ügynök (KÉÜ) és Kormányzati Kézbesítési Ügynök (KKÜ)
szolgáltatás kialakítása

-

-

Kormányzati Elektronikus Aláírás Ellenőrzés Szolgáltatás (KEAESZ) kialakítása

-

Elektronilcus Dokumentumtárolás szolgáltatás fejlesztése

-

Mobil applikációk fejlesztése

A projekt tervezett eredményei és hatásai
A projekt eredményei több síkon is jelentkeznek.
Műszaki előnyök
Az eszközpark &issítésével a meghibásodások száma csökkenthető, jobb szolgáltatási
minőség érhető el
-

-

-

-

-

-

-

Lehetőség a jövőben
(hangszolgáltatás).

egységes

infokommunikációs

szolgáltatások

biztosítására

Hatékonyabb szolgáltatás-felügyelet épül ki, az ellátottak szolgáltatás-menedzsmentje, az
ügyfélszolgálati munka eredményesebbé válik.
A kormányablakok, okmányirodák és járási kormányhivatalok számára biztonságos
hozzáférés épül ki a számukra feladataik ellátásához előírt szakrendszerekhez, illetve a
munkavégzésük üzletmenet-fo lytonossága is stabilabb lesz.
A nyomtatás-menedzsment és a nyomtatók konszolidációjával homogén, egyszerűbben
karbantartható nyomtató rendszer épül ki.
A műszakilag szűk keresztmetszetek túlterheltsége miatti problémák feloldódnak (I-IVR
kapacitásai).
A korszerűtlen szerverterem felszámolásával megbízhatóbb szerverelhelyezés valósítható
meg.
Az alkalmazás-felméréssel az indokolatlanul nagy számú alkalmazások összevonhatóvá
válnak, ami kevesebb alkalmazás-üzemeltetését és stabilabb fenntartást tesz lehetővé.

Gazdasági előnyök
Az új felhasználói berendezések kihelyezésével a karbantartási költségek mérsékelhetők.
-

-

-

-

-

Az IP Centrex rendszer kiépítésével a hangszolgáltatások igénybe vétele olcsóbb
(alacsonyabb forgalmi tarifák, alközponti üzemeltetési költségek csökkenése, előfizetési
szerződések lemondhatósága).
Alacsonyabb nyomtatási költségek a nyomatkonszolidációval érintett minisztériumokban.
A korszerűtlen géptermi környezet felszámolásával működési költségcsökkentés érhető
el.
Az alkalmazások felmérésével és későbbi konszolidációjával több támogatói szerződés
lemondható, ami jelentős költségmegtakarítást eredményez.

Társadalmi előnyök
A projekt végrehajtásával az elektronilcus hírközlési szolgáltatások kihasználása válik
hatékonyabbá, a felhasználók élményszerűen tudnak a közigazgatási hivatalokkal
kapcsolatba lépni, az ügyintézés egyszerűsödik.
-

-

-

-

Az intézmények számára a saját rendszereik üzemeltethetősége, a saját működési
hatékonyságuk javulhat.
A hatékony és szolgáltató állam koncepció kibontakozása az Európai Unió
versenyképességi szintjéhez hozza közelebb hazánkat.
A Kormányablakok rendszerének homogén kiépülésével az elmaradottabb településeken
is a fóvárosiéval megegyező színvonalú szolgáltatások érhetők el, ami a regionális
demográfiai feszültségeket, az elmaradottabb települések népességmegtartó erejét növeli.

Csökkenti az állampolgárok illetve a közigazgatás közötti távolságot, az információáramlás
sebességét növeli

A KKIR2 (EKOP-1.1.4-2013-2013-OO1) projekt minőségbiztosítása:
A projekt minőségbiztosításának alapja a projekt indítási fázisában elkészített részletes
minőségbiztosítási terv, amely minimálisan tartalmazza a minőségi követelmények
teljesülésének ellenőrzési módszereit, a projekttervben szereplő munkafázisokat a hozzá tartozó
időpontokkal, és a kockázatkezelés módszerére vonatkozó követelmények meghatározását. A
szolgáltatás keretében figyelemmel kell kísérni a megvalósítás folyamatát, azt, hogy a projekt
megvalósítása az erre vonatkozó projekttervnek megfelelően kerül kialakításra. Ellenőrizni kell a
vállalkozó által leszállított termékek, eszközök megfelelőségét, az eszközök telepítését követően
a belső tesztelések eredményét, majd a külső felhasználói végtesztek eredményét is.
A minőségbiztosítás egyik fontos eleme a projekt kockázati elemzése, amelynek célja a projekt
sikerét befolyásoló kockázatok minél teljesebb körű beazonosítása. A kockázatelemzés során az
egyes kockázati tényezőket meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen hatással
vannak a projekt sikerességére, illetve mekkora az előfordulási valószínűségük.
Minőségbiztosítási jelentés
A projekt lezárásakor ellenőrzést kell végezni, amiből
státuszjelentés készül. Minden elkészült projektfázis felülvizsgálata megtörténik, hogy
feltérképezze az esetleges elmaradásokat. A projekt lezárását követően felülvizsgálja a
dokumentációt, és az elszámolást. (Azt, hogy minden tervezett projektfázis megvalósult-e,
továbbá történt-e időbeli vagy a költségeket érintő túllépés.)
-

A projekt minőségbiztosítója a projekt lezárását és a rendszer átadását követően
minőségbiztosítási terv alapján rendszeres minőségbiztosítási szemléket bonyolít le, melyek
során szorosan együttműködik a projektmenedzsmenttel, valamint a bevezetést végző
résztvevőkkel és szakmai tanácsokkal látja el azokat. Ennek dokumentálására, illetve annak
eredményeként készül el a minőségbiztosítási tervben meghatározott minőségbiztosítási jelentés.
Konkrét feladatok
A projekt tevékenységeinek folyamatos nyomon követése.
-

-

A projekt megvalósítása során felmerülő problémák és kockázati tényezők folyamatos
feltárása.

-

Projekt-dokumentumok és termékek minőségbiztosítása.

-

Átadás-átvételekben való aktív részvétel.

A projekt szakmai minőségbiztosítására vonatkozó elképzelések szerint fontos, hogy a projekt, a
feladatainak típusai szerint eszközbeszerzés és eszközkihelyezés, valamint alkalmazás és
rendszerfejlesztés tevékenységeket lát el. Ezt a NISZ saját teljesítésben, illetve alvállalkozó és
szolgáltatók bevonásával együtt végzi. Az eszközbeszerzés és kihelyezés tevékenységek az
ellátotti kör kibővítése, a hangszolgáltatások korszerűsítése célokon belül jelentkeznek. Az
alkalmazás és rendszerfejlesztések lényegében mind a négy meghatározott projektcél
teljesítéséhez szükségesek.
A szakmai minőségbiztosítás egyrészt a beszerzendő eszközök megfelelő kiválasztásának- és a
roll-out terveinek ellenőrzésére, valamint egy mintavételszerű roll out ellenőrzésre terjed ki.
Másrészt a kialakítandó rendszerek működésére vonatkozó megállapodások, elvárások,
specifikációk, és azok változásainak azonosítását, dokumentálását, nyomon követését, valamint a
szofiverfejlesztés menetét, az elvégzett kódolásokat, teszteléseket szükséges ellenőriznie.
A minőségbiztosító szolgáltatási elemei:
A saját módszertana alapján kidolgozza a Minőségbiztosítási Tervet;
-

Közreműködik a beszerzési folyamatokban;

-

Véleményezi a kiválasztott szállítók által elkészített rendszertervet a koncepcionális
tervben rögzített szakmai tartalommal összefüggésben, figyelembe véve az
adatbiztonsági, adatvédelmi előírásokat is;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A véleményezett dokumentumokkal és a feltárt problémákkal kapcsolatban szövegszerű
javaslattal él és írásos megoldási javaslatot tesz.
Végrehajtja a tesztelés minőségbiztosítását és közreműködik a rendszer biztonsági
tesztelésében, ellenőrzi és hitelesíti a jegyzőkönyveket;
Biztosítja a jogszabályi háttérnek történő megfelelést, folyamatosan jelzi a jogszabályi
eltéréseket, hiányosságokat;
Ellenőrzi a hardver- és szoüverrendszerek működésére vonatkozó megállapodások,
elvárások, specifikációk, és azok változásainak azonosítását, dokumentálását, nyomon
követését;
Ellenőrzi az átadott hardver- és szoüverelemek azonosításának, kiszállításának, üzembe
helyezésének, tesztelésének dokumentálását;
Azonosítja az üzembe helyezett hardver- és szoftverelemek tesztelése, pr6baműködése
során felmerült vevői igényeket, azokra adott válaszokat menedzseli;
Ellenőrzi az átadott eszközök felhasználási támogatását (bemutató, oktatás, betanítás,
változtatások ismertetése, stb.)
Ellenőrzi az egyes feladatok megvalósítását a megvalósítás, az implementáció és az éles
indítás szakaszában;

-

Elvégzi a tervezés során azonosított implementációs feladatok műszaki ellenőrzését.

-

A projektesemények folyamatos nyomon követése;

-

Az alkalmazott módszertanok betartásának ellenőrzése;

-

Szállító oldali minőségbiztosítás folyamatos kontrollja és értékelése

-

A projekthez kapcsolódó megbeszéléseken szükség szerint részt vesz.

A minőségbiztosító a szakmai megvalósítás felelősségéből, hozzájárulásának mértékében
átvállal.
Ajánlatkérő becslése szerint az elvégzendő feladatok időszükséglete 2.500 szakértői óra, amely
mennyiség a Kbt. 46. * (2) bek. alapján (mínusz) 40%-al változhat.
—
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Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült

Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

VáHalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen TB aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., 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 TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be
a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: I
a szerződésben meghatározott e~éb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft :

„„W

nir hu

Devizanem:

I

Erték:

I

Esedékessége
(dátum):

NISZ Nern:eti Iníokoinmunik,íc’ós S;olgMtaró Zárikönien MűköJő Rvénú\r~it~
lOM Bud’fe’t,C’~ kon u u. 3. Telefon: t36.l’459-42~ Fax: ±36~l-3Ú3.lQ~\)
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NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
‘:‘.:~
~
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
TÜV Rheinland InterCert Kft.

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és
Tanúsító Korlátolt Felelősségű Társaság

~

Céaiecvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb)
cg.01-09-941253 szám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 10361320-2-41
Káj~sóláttartó~datai
Név: Karászi Zoltán

Uniós adószám: HU10361320
‘4 4..P’.,~.
~‘~‘Y:
Beosztás: Ügyvezető igazgató

‘.‘~

‘~

.‘

‘‘~~

‘.

Telefonszám: +36 1 461 1100
E-mail Cím: zoltan.karaszi@hu.tuv.com
LCIrhSI.
•~f~’~~%
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
.
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‘
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‘
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Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
Cégnév: TÜv Rheinland InterCert Kft.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
S~ámlavezető bank
Neve: UNICREDIT Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma:
10918001-00000410-25820024

.

.

.

.

.

‘.

.

.
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Bankszámla devizaneme:
HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkózó:törvények alapján, az irreleváns sorban
NEMLét kell beírni. anjelvik sor vonatkozik ‘a vartnerre, ott IGEN-t)
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)):
Pénzforgalmi elszámolás (áfa tv.
Különbözet szerinti
elszámolás (áfa tv. XV. -XVII.
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)):
fejezet, 169.~.(p,g,)]:
Alanyi mentesség (áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
Fordított adózás (áfa tv.
169.~.(n)):
fejezet):
tv. VI. fejezet):
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
.

.

KATA [2012. évi CXLVII. törvény):

KIVA (2012. évi CXLVII. törvény):

.

‘

EVA [2002. évi XLIII. törvény):

Dátum: Budapest, 2013. 11.
Cégszerű aláírás:
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