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1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&FI 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről
eGov Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1056 Budapest, Beigrád rkp. 27.
Cégjegyzékszáma: 01-09-707490
Adószáma: 23370081-2-43
Bankszámlaszám: OTP Bank 17000019-11252665
Képviseli: Kleinheincz Gábor
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények
Az EKOP-1 .1.4-2013-2013-0001 számú projekt keretében „Szolgáltatás orientált architektúra
kialakításához kapcsolódó tanácsadási szolgáltatás” tárgyban Megrendelő a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. * (7) bekezdésének a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az
eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlatot nyújtott be és tette a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel Felek 2014. június 30-án, 2-04420-0000-2014. számon
szerződést kötöttek (a továbbiakban: Alapszerződés). Jelen szerződésmódosítás
elválaszthatatlan részét képezi az Alapszerződésnek.
1. A szerződésmódosítás indoka
1.1. Felek a megkötött Alapszerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) 132.
(2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével arra tekintettel módosítják,
hogy az Alapszerződés megkötését követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból
olyan, a Feleket érintő változások következtek be, melyek az Alapszerződés teljesítését
jelentős mértékben érintik és a szerződés változatlanul hagyása a Felek lényeges jogos érdekét
sértené.
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1.2. A vállalkozási szerződés 1.2-es pontja alapján 80 + maximum 25% opció mérnöknap
mennyiségben Vállalkozó szolgáltatást nyújt, amely során Vállalkozó a Megrendelő
érdekkörében megvalósuló, SOA elveket követő ESB rendszer kialakítását végző szervezet
tevékenységének nyomon követését, monitorozását és annak ellenőrzését látja el, hogy az
ESB és SQA rendszer kialakítása a terveknek megfelelően történik-e. A feladat teljesítésének
határideje, és a szerződés időtartama az EKOP-1.l .4-2013-2013-0001 projekt fizikai zárása
határidejével összhangban lett meghatározva. Az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 projekt fizikai
zárásának határideje az Alapszerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési eljárás idején
2014. október 31. volt.
Az Alapszerződés 1.2 pontjában meghatározott feladatok jellegéből adódóan szükséges, hogy
az Alapszerződés a SOA elveket követő ESB rendszer kialakítása során hatályban maradjon.
Az ESB rendszer kialakítása még nem kezdődött el. Ennek egyik feltétele ui., hogy az
IdomSoű Zrt., mint az EKOP 1.1.4-2013-2013-0001 számú projekt konzorciumi tagja
lefolytassa „A Központi Rendszer alapszolgáltatások továbbfejlesztése, Biztonságos
Elektronikus Dokumentumtovábbító Szolgáltatás Egyesített Dokumentum Kezelő
Szolgáltatás (Bedsz-EDoX) bevezetése, valamint Központi Azonosítási Ugynök (KAÜ)
integrációja” tárgyú közbeszerzési eljárást. Ezen közbeszerzési eljárás részvételi felhívása és
dokumentációja 2014. április 1 l-én került feltöltésre a MIR rendszerbe, azonban a felhívás
közzétételére mindezidáig nem kerülhetett sor, mert a Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály
nem adta ki minőségellenőrzési tanúsítványát, mely a közbeszerzés eljárás megindításának a
feltétele.
Mindezekie tekintettel Vállalkozó az Alapszerződés 1.2 pontjában meghatározott feladatát az
Alapszerződésben ezen feladatra meghatározott teljesítési határidő lejártáig (2014. október
31.) nem tudja teljesíteni. Mivel az Alapszerződés 1.2 pontjában meghatározott feladatra
továbbra is szükség van, az Alapszerződés teljesítési határidejének módosítása szükséges
2014. október 31-éről 2015. május 31-re. Az új teljesítési határidő az EKOP-1.l.4-2013-20130001 számú projekt fizikai zárásának határidejével összhangban lett meghatározva tekintettel
arra, hogy az ESB rendszer kialakításának határideje jelenleg a fentiekben ismertetett okok
miatt nem ismert, ugyanakkor a projekt fizikai zárásának idejére az ESB rendszert meg kell
valósítani.
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Figyelemmel arra, hogy Felek kizárólag a teljesítési határidők vonatkozásában módosítják a
szerződést, a módosítás értelmében Vállalkozó kötelezettsége az Alapszerződésben foglalt
kötelezettséghez képest nem terjed ki újabb elemre. A módosítás a szerződés gazdasági
egyensúlyát nem változtatja meg egyik fél irányába sem, mivel Felek feladata, kötelezettségei
nem módosultak és a módosítás következményeként értékelhető gazdasági előny egyik Félnél
sem jelentkezik.
1.3. A Vállalkozó által teljesítendő feladatok tartalmát, az elvárások egészét a Vállalkozót
illető vállalkozási díjat a módosítás nem érinti.
1.4. Fenti körülmények együttes fennállására tekintettel a szerződés jogszerű módosításának a
feltételei teljesülnek.

2. Módosuló rendelkezések:
2.1 Az Alapszerződés 1.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„l.3.3. A Jelen szerződés 1.2 pontJában meghatározott szakértői támogatás nyújtása
keret mennyiség erejéigfolyamatos 2015. máJus 31. napJáig.”
2.2 Az Alapszerződés 2.26. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. 26 A Jelen szerződés 1.2 pon~a szerinti szakértői támogató szolgáltatás telJesítése a
Szerződés hatálybalépésétől 2015. máJus 31. napjáigfolyamatos.”

3. Záró rendelkezések
3.1. Az Alapszerződés jelen módosításokkal nem érintett részei változatlan formában
hatályban maradnak.
3.2. Felek jelen szerződést az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak
megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (Öt) példányban írták alá, melyből 3 példány Megrendelőt, 2
példány Vállalkozót illet.
Budapest, 2014. október 31.
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