
Szerződésszám:

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-42
Bankszámlaszám: 13700016-01527010-00000000
Képviselő:
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

a PontIT Kft.
Székhely: 6900 Makó ‚ Maros u.9.
Cégjegyzékszám: 06-09-018333
Adószám: 13808121-2-06
Bankszámlaszám: 10400023-00007295-00000001 K&FI Bank
Képviselő: Venk László
a továbbiakban: Vállalkozó,

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

Előzmények

Megrendelő három ajánlattevő felkérésével társasági beszerzési eljárást folytatott le. Az
eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre tekintettel felek ajelen
Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi — a Szerződéshez
fizikailag nem csatolt - vállalkozó ajánlata.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően
elvégzi a Megrendelő tulajdonát képező ELO iratkezelési, dokumentummenedzsment- és workflow
támogató rendszer szakértői támogatását.

2. A Vállalkozó feladatai

2.1. Vállalkozó feladata az alábbi részfeladatok elvégzésétjelenti:
i) a kidolgozott üzleti folyamatokra és dokumentumsémákra illeszkedő alkalmazás készítése
illetve konfigurálása- továbbiakban:DMS- amely ebben a fázisban 20 egyidejű felhasználó
számára digitalizált formában megfelelő biztonság mellett kezeli a beérkező dokumentumokat
egy központi szkennelési lépés után és támogatja a kimenő dokumentumok lehetőség szerint
automatizált kitöltését, előállítását is.
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3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, Így
ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, bogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, bogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a
Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható
időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

3.6. Vállalkozó tevékenységében a 3.7. pontban megadott szakemberei vesznek részt az megadott
kompetenciákkal. Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be — a Megrendelő hozzájárulása nélkül —

alvállalkozót, továbbá a megnevezett munkatársakon kívül személyeket.
Amennyiben. a Szerződésben meg nem jelölt további szakemberek bevonása válik szükségessé,
Vállalkozó köteles Megrendelőnek ezt az igényét írásban jelezni. Megrendelő 5 munkanapon belül
írásban nyilatkozik a bevonás engedélyezésről vagy elutasításáról. Megrendelő csak indokolt esetben
tagadhatja meg hozzájárulását.

Név
Kompetencia: Projektvezető
Referenciák:

. viszonylag nagy ügyiratkezelő, iktató rendszerek kialakításában, bevezetésében és
működtetésében részt vett

. több éves iratkezelési tapasztalattal rendelkezik
Feladata: A szerződés időtartama alatt heti 10 órában a Megrendelő telephelyén, a Megrendelő

utasítása alapján rendelkezésre áll.

Név
Kompetencia: Szakértő
Referenciák:

. minimum 3 éves folyamatkezelési ismerettel, folyamat modellező eszközök
ismeretével rendelkezik

. minimum 3 éves dokumentum-iratkezelési tapasztalattal bír

. integrációs tapasztalat külső rendszerekkel- minimum 3 integrációs projekt

. Microsoft környezet alapos ismerete

. legalább kettő, hasonló méretű iratkezelő rendszer bevezetésében részt vett.
Feladat: A szerződés időtartama alatt a Megrendelő utasítása alapján, a Megrendelő

telephelyén rendelkezésre áll, illetve a Vállalkozó telephelyén végzi a projektben
esedékes és projekttervben rögzített feladatokat.

Név
Kompetencia:Programozó
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Referenciák:
. architect ismeretek, minimum 3 éves tapasztalat
. dokumentum és folyamatkezelési rendszerek programozásában,

integrációjában szerzett minimum 3 éves tapasztalat
. Magas szintű, minimum 5 éves tapasztalattal bír MS SQL server

programozásában és adminisztrációjában
. release management
. magas rendelkezésre állású rendszerek fejlesztésében szerzett minimum 3 éves

tapasztalat
. forráskód követés, dokumentációs szabványok

3.8. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

3.9 Vállalkozó köteles Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánsága, szükség esetén e
nélkül is tájékoztatni, különösen ha a Vállalkozó oldalán más személy igénybevétele vált szükségessé,
vagy ha a felmerült Új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

3.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó
körülményről, amely a szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő az 1. pontban meghatározott, valamint a 2. pontban részletezett feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni
(kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza).

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, ésjogosult azokat ellenőrizni.

4.5 A Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott anyagokat haladéktalanul ellenőrizni és
minőségi kifogásait az átvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül közölni.

5. A szerződés hatálya

Felek jelen szerződést határozott időre azaz a jelen szerződés Felek általi aláírásától kezdődően 2012.
július 25. napjáig kötik azzal a kikötéssel ‚ hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép
hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

6. Vállalkozói díj

6.1. Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként díj illeti meg, amelynek teljes összege:
7.104.000- Ft + AFA, azaz hétmillió-egyszáznégyezerforint + általános forgalmi adó.
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6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért
a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. 1 darab végszámla
benyújtására van lehetőség.

6.3.2.Válla]kozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.* (3) bekezdésében foglaltak alapján,
cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető- 6.1. pont szerinti - díjösszegre, amelyet a
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a
Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítésigazolás.

6.3.3. A számla kiáflításával kapcsolatos követelmények:

. a számián fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát,

. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. * szerinti előírásoknak.

6.3.4. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába küldi.
A számlát Megrendelő a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenlíti ki.

6.4 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat mértékével
megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződési feladatok teljesítése előre ütemezetten, szakaszosan az alábbiakban meghatározottak
szerint történik:

szakasz feladat leírása határidő

Dokumentumsémák elemzése a1. 2012. május 21.
Megrendelő által előkészített kb 20 bejövő
és 50 kimenő dokumentum típusra

2. 2012. május 21.
Funkcionális specifikációk elkészítése

3. Rendszerterv készítése 2012. május 28.

4. Digitalizálási folyamat logikájának 2012. május 28.
kialakítása
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5. 2012. június 08.Fejlesztési dokumentáció

6. DM5 telepítése tesztrendszerre, server, 2012.május 21.
kliensek

7. DM5 telepítése 20 felhasználóra 2012. június 01.

8. Alap rendszer paraméterezések 2012. június 08.

9. Előkészítési és Szerződéskötési folyamat 2012.június 22.
kialakítása

Tesztek előkészítési és szerződéskötési 2012. június 29.
folyamatra10.

7.2. Az egyes szakaszokban leszáflítandó termékeket Felek az alábbiak szerint határozzák meg:

Termék leírása

. folyamatonkénti
folyam atá b rák

. folyamatparaméterek(

2. felelősök, határidő,
dokumentumok,
metaadatok, függőségek)

. folyamat kifejtés

. integrációs_lépések

. validált funkcionális
specifikációk

3. • validált
dokumentumsémák

. integrációs_lépések

Szakasz

1.

Szállítandó termék

. dokumentumok teljes körű
leírása

. minta dokumentumok

. metaadatok felsorolása(
név, adatforrás típusa,
helye, értékkészletek,
kitöltés módja)
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. dokumentumtár felépítése

. külső adatbázisok logikai
terve

. DM5 ás kapcsolatainak
logikai terve

. teszt, fejlesztői ás
produkciós környezet
logikai ás architektúrális
terve

. jogosultságok, szerepkörök

. szkennelési paraméterek,
profilok leírása

. dokumentum, szeparáció
módja

. postabontás, érkeztetés,
iktatás, irattározás leírása

. iratkezelési szabályzat

. érkeztetési helyiség,
személyzet kialakításának
terve

. fizikai iratmozgás leírása

. adott komponens
fun kciona lítása

• integráció DM5-el, külső
forrással

. kapcsolatok leírása

. platform_specifikáció

. működő, üres DM5

6. archívum

. rendszerterv szerinti
felhasználók, archívum
szerkezet,

jogosultságkezelés
. összes dokumentumséma

. előkészítési ás

a. szerződéskötési folyamat
DM5-ben

. tesztjegyzőkönyvek:unit
g tesztek( ha volt fejlesztés),

fejlesztői tesztek, user
acceptance_tesztek,
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integrációs tesztek

‘1.3. Vállalkozó teljesítésének igazolása az adott részteljesítésre meghatározott eredménytermék
elfogadását követően, a teljesítésgazolási jegyzőkönyv Megrendelői aláírásával történik.

7.2. Amennyiben a Megrendelő a felkínált részteljesítés tekintetében nem elégedett, kiegészítést,
módosítást jogosult kérni, melyet Vállalkozónak el kell végeznie’ A 7.1. pontban meghatározott
részteljesítés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az adott részteljesítésre a 7.2. pontban előírt
eredménydokumentumot Megrendelő elfogadta szerződésszerű teljesítésként.

8. Kötbér

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban megállapított részteljesítési határidők
kötbérterhes határidők. Amennyiben a Vállalkozó az ott meghatározott valamely határidőt elmulasztj a
és késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára napi 8.000,- Ft összegű kötbért köteles
megfizetni. A kötbér maximális mértéke a vállalkozási díj 20 %-ig terjedhet.

8.2’ Megrendelő a kötbérösszegéről levelet küld Vállalkozó részére, és összegét jogosult a vállalkozási
díjba beszámítani.

8.3 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó megfelelő póthatáridő tűzése mellett jogosult a hibát kijavítani.
Amennyiben a szolgáltatás a hiba kijavítása után sem alkalmas a felhasználásra, Úgy a Megrendelő
választása szerint elállhat a szerződéstől és érvényesítheti a késedelmi kötbért, vagy ismételt
póthatáridő tűzése mellett ismételten felhívhatja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre.

9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a
szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot
szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett,- ideértve a iu(í forráskódját is - azzal,
hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok
érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés
teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti,
átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.

9.2’ A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

10. Jótállás

10.1 Vállalkozó az általa végzett munkára a teljesítést elfogadásától számított 1 éves kötelező jótállást
vállal.

11. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.
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11.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös
megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

11.3. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal Írásban elállni,
illetve a szerződést azonnali hatállyal történő felmondani, amennyiben a másik fél:

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

. jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik

. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja és ezen magatartást a másik fél
erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül sem orvosolja.

A felmondást - ajánlott-tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

11.4. 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, dokumentumot
függetlenül az adathordozó jellegétől.

12. Kapcsolattartás

12.1. Megrendelő részéről:
Név: Kobolák Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 0630 434 1239
E-mail: kobolak.aabor@nisz.hu
cím: 1081 Budapest Csokonai u. 3.

12.2. Vállalkozó részéről:
Név: Pázmány Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 0630 2288 309
E-mail: gabor.pazmany @pontit.hu
cím :6900 Makó, Maros u.9.

12.3. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag a fentiekben 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. Az
Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette (arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett).

12.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy jogosult:

Név: Kobolák Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 0630 434 1239
E-mail: kobolak.~abor@nisz.hu
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cím: 1081 Budapest Csokonai u. 3.

12.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról megfelelő időben, írásban
értesíti az érintette Fél másik Felet.

13. Titoktartás

13.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra.

13.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont 3.7. pont szerinti szakembereit
titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és
valamennyi, a Megrendelő működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

13.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az
alkalmazottakat csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés
keretébe tartozó feladatok elvégzése során.

13.3. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha

az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

. Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy
más hatósági eljárás megköveteli.

13.4. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - jelen szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

14.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra rendelkezései — az irányadók.

14.3.A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

14.4. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

14.5.Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.

14.6. A Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt j óváhagyólag írtak alá.

9/10



Mellékletek:
1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
2. számú melléklet: Teljesítés igazolás

Budapest, 2012. május

Megrendelő
Szabó Zoltán Attila

vezérigazgató
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Címzett: Daragó Zsolt igazgató Úr
Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság

2012. május 8.

Venk László
Ugyvezető igazgató

Projektszám: PSZ-2012/1G

Tárgy:
Ajánlat az „lratkezelési, dokumentummenedzsment- és workflow támogató rendszer szakértői
támogatásának beszerzése” tárgyú beszerzési eljáráshoz.

Tisztelt Darag6 Zsolt Úr!

Engedje meg, hegy megköszönjem szíves érdeklődését cégünk szolgáltatásai iránt, ás ismertessem
megoldásunkat.
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Árajánlat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. -

„lratkezelési, dokumentummenedzsment- és workflow támogató rendszer
szakértői támogatásának beszerzése”

- tárgyú beszerzési eljárásárra

A PontIT Kft. nagy megtiszteltetésnek tartja, bogy a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
számára ajánlatot tehet iratkezelési, dokumentummenedzsment- és workflow támogató rendszer
szakértői támogatásának bevezetésére.

1. Árajánlat hatóköre, a rendszerrel szemben támasztott követelmények

A telepítendő rendszer alkalmas nagyszámú beérkező dokumentum kezelésének és folyamatos
nyilvántartásának gyors és hatékony menedzselésére, valamint a dokumentumok teljes
iratkezelésének támogatására.
Ajánlatunk magába foglalja a kidolgozott üzleti folyamatokra és dokumentumsémákra illeszkedő
alkalmazás készítését Illetve konfigurálását. A felhasználó számára - egy központi szkennelési lépés
után - digitalizált formában, biztonságos módon kezeli a beérkező dokumentumokat, és támogatja
a kimenő dokumentumok lehetőség szerinti automatizált kitöltését előállítását is.

A rendszer képes:
. A beérkező dokumentumok elektronikus rögzítésére és az eljárásokkal kapcsolatos

tevékenységek komplex munkafolyamatban való leképezésére (többszintű jóváhagyás,
helyettesítési rend, riportok lekérdezése).

. papíralapú iratok elektronikus irattá alakítása után, azok rendszerbe való feltöltésére,

. kimenő és bejövő iratok iktatására, visszakeresésére,

. elektronikusan érkezett, illetve keletkeztetett dokumentumok teljes iratkezelésére (iktatás,
tárolás, visszakereshetőség),

. a rendszer megfelel a 24/2006 (IV.29) BM-IHM-NKÖM együttes rendeletnek „a
közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott
követelményekről”,

. A rendszer megfelel a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendeletben megfogalmazott
követelményeknek,

. A dokumentumok Illetve a kezelt adatok megfelelő biztonságú, titkosított kezelésére a
teljes életciklus folyamán.

. 100 felhasználó egyidejű munkavégzésének támogatására, és napi legalább 12e oldalnyi
bejövő és kimenő dokumentum kezelésére.

Az összes leszállítandó termék és szolgáltatás teljesítésének tervezett végső határideje:
2012. június 29.
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2. Műszaki és szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód:

A 2009, 2010, 2011 év vonatkozásában a PontIT Kft. által végrehajtott - az alábbiakban felsorolt, a
beszerzés tárgyának megfelelő — rendszerbevezetések:

Referenciák igazolása:

1.I
. A beszerzés tárgyának részletes leírása:

ELO dokumenturnkezelő rendszer bevezetése. Üzleti folyamatokat támogató workflow
rendszer kifejlesztése.

. Az ellenszolgáltatás összege:
9.142.000 Ft + ÁFA

. A teljesítés helye:
1037 Bp. Bojtár u. 41-47. ideje: 2011

. Nyilatkozat:
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

. A szerződést kötő másik fél megnevezése:
Market Építő Zrt.

. A referenciára vonatkozó információt adó képviselőjének neve:
Gyerkes Péter gazdasági vezető
elérhetősége: 1037 Bp. Bojtár u. 41- 47.

2 ./
. A beszerzés tárgyának részletes leírása:

ELO dokumentumkezelő rendszer bevezetése. Üzleti folyamatokat támogató workflow
rendszer kifejlesztése. Ősfeltöltés 1,5 m oldal szkennelése és meta-adatozása.

. Az ellenszolgáltatás összege:
23.648.000 Ft + ÁFA

. A teljesítés helye:
1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. ideje: 2010

• Nyilatkozat:
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

. A szerződést kötő másik fél megnevezése:
lJniCredit Leasing (ft.

. A referenciára vonatkozó információt adó képviselőjének neve:
Pallér Norbert IT igazgató
elérhetősége: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.

3.!
. A beszerzés tárgyának részletes leírása:

Kontrolling támogatást nyújtó munkafolyamatkezelő rendszer tevezése, fejlesztése és
bevezetése.

. Az ellenszolgáltatás összege:
5.898.000 + ÁFA

. A teljesítés helye:
3
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. 1132 Budapest, Váci Út 72-74 ideje: 2010 -2011

. Nyilatkozat:
A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

. A szerződést kötő másik fél megnevezése:
Budapesti Elektromos Művek Nyrt

. A referenciára vonatkozó információt adó képviselőjének neve:
Mészáros János kontrolling igazgató

. elérhetősége:
1132 Budapest Váci út 72-74

A teljesítés során az alábbi szakmai profilú szakemberek lesznek alkalmazva:

Az ajánlattételi felhívás 8.2 pontjában megadott 1 fő projektvezető, 2 fő szakértő és 1 fő programozó
esetében a mellékelt önéletrajzok az alábbi szerepkörhöz tartoznak:

1 fő projektvezető: Pázmány Gábor
2 fő szakértő: Venk László

Stenszky Csaba
1 fő programozó: Tóth Zsolt

Mellékelve a végzettségeket igazoló okiratok és az önéletrajzok.

A Szakértő esetében elvárt folyamatmodellező eszközök ismereténél a releváns szoftverek a következők:

- Microsoft Visio
- Smartdraw
- ELO Workflow Designer

A Szakértőnél elvárt “integrációs tapasztalat külső rendszerekkel” ponthoz a 3 projekt, ahol külső
rendszerekkel integrációt építettek ki

- Market Zrt: Dms&workflow implementáció, integráció iscala ERP-vel.
- ELMO Nyit: Workflow Management rendszer integráció SAP-val
- Innocomp Kft: Számla jóváhagyási rendszer implementáció integrációja IFS vállalatirányítási

rendszerrel.
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3. Nyilatkozat
NYILATKOZAT

Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 60. * (1) bekezdés a) - i)
pontjaira vonatkozóan

Alulírott Venk László, mint a Pontit Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, bogy
a Pontit Kft. Ajánlattevő,

nem tartozik a Kbt. 60. ~ (1) bekezdés a) - g) pontjának hatálya alá, azaz:
a) nem áll végelszámolás alatt, ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs

folyamatban, személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, személyes Joga
szerint nincs hasonló helyzetben;

b) tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg tevékenységét nem függesztették fel;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban Jogerős bírósági ítéletben

megállapított bűncselekményt nem követett el, tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. 5-a (2)
bekezdésének b), illetőleg f) pontja alapján a bíróság Jogerős ítéletében nem korlátozta,
illetőleg eltiltás ideje alatt nem áll, valamint tevékenységét más bíróság hasonló okból és
módon jogerősen nem korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra nem került, illetőleg eltiltás
ideje alatt nem áll;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján — eleget tett, vagy annak megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem
szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását
jogerősen nem állapították meg.

g) a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó és a külföldiek
foglalkoztatásával összefüggő kötelezettségekkel kapcsolatban - öt évnél nem régebben
meghozott - jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és bírsággal
sújtott jogszabálysértést nem követett el.

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel — ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is —‚ vesztegetés, vesztegetés nemzetközi
kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bűncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve,
hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

Kelt: Budapest, 2012. május 8.

cégszerű aláírás
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4. Szakmai ajánlat a fentiekben részletezett tartalommal

DMS — amely ebben a fázisban 20 egyidejű felhasználó számára digitalizált formában,
biztonságosan kezeli a beérkező dokumentumokat egy központi szkennelési lépést követően.
Támogatja a kimenő dokumentumok lehetőség szerinti automatizált kitöltését, előállítását is. A
bejövő dokumentumok adatainak kézi felvételét követően — nem OCR módszerrel — egy relációs
adatbázisba kerülnek, ahonnan bizonyos adattörzsek dokumentumoktól független kezelésére is
lehetőség nyílik, mint p1. pénzintézetek listája, magyarországi települések listája, szerződött
ügyvédek listája stb.. A rendszer lehetőséget kínál maximum 5 előre definiált riport elkészítésére a
folyamatok státuszainak illetve a feladatok eloszlásának követésére.
A rendszernek végleges formájában képes akár 100 felhasználó egyidejű munkavégzésének
támogatására, azaz napi 90-120 ügylet indítására, ügyletenként 200 oldal dokumentációval
számolva legalább napi 12e oldalnyi bejövő és kimenő dokumentumot kezelésére.
A dokumentumok illetve a kapcsoltan kezelt adatok esetében kiemelendő a magas fokú
biztonságos adatkezelés a teljes életciklus folyamán, amit a rendszer garantál.

1. fázis:
a. Dokumentumsémák elemzése 20 bejövő és 50 kimenő dokumentumtípusra
Leszállítandó tartalmazza:

- Dokumentumok teljeskörű leírása
- Minta dokumentumok
- Metaadatok felsorolása (név, adatforrás típusa, helye, értékkészletek, kitöltés módja)

b. Funkcionális specifikációk elkészítése (Előkészítési és Szerződéskötési folyamatokra)
Leszállítandó tartalmazza:

- Folyamatonkénti folyamatábrák
- Folyamatparaméterek (felelősök, határidők, dokumentumok, metaadatok, függőségek)
- Folyamat kifejtést
- Integrációs lépések

c. Rendszerterv
Leszállítandó tartalmazza:

- Validált funkcionális specifikációk
- Validált dokumentumsémák
- Integrációs lépések
- Dokumentumtár felépítése
- Külső adatbázisok logikai terve
- DM5 és kapcsolatainak logikai terve
- Teszt, fejlesztői és produkciós környezet logikai és architektúrális terve

6
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- Jogosultságok, szerepkörök

d. Digitalizálási folyamat logikájának kialakítása
Leszállítandó tartalmazza:

- Szkennelési paraméterek, profilok leírása
- Dokumentum szeparáció módja
- Postabontatás, érkeztetés, iktatás, irattározás leírása
- Iratkezelési szabályzat (változtatások a NET által készítetthez képest)
- Érkeztetési helység, személyzet kialakításának terve
- Fizikai iratmozgás leírása

2. fázis
a. Fejlesztési dokumentáció
Leszállítandó tartalmazza:

- Adott komponens funkcionalitása
- Integráció DM5-el, külső forrással
- Kapcsolatok leírása
- Platform specifikáció

b. DM5 telepítése tesztrendszerre, server, kliensek
Leszállítandó:

- Működő, Ores DM5 archívum

c. DMS telepítése, 20 kliensre

d. Alap rendszer paraméterezések
Leszáll íta ndó:
- Rendszerterv szerinti felhasználók, archívum szerkezet, jogosultságkezelés
- Összes dokumentumséma

3. Fázis
a. Előkészítési és Szerződéskötési folyamat kialakítása
Leszáll íta n dó:

- Előkészítési és Szerződéskötési folyamat DM5-ben

b. Tesztek Előkészítési és Szerződéskötési folyamatra
Leszállítandó:

- Tesztjegyzőkönyvek: unit testek (ha volt fejlesztés), fejlesztői tesztek, user acceptance
tesztek, integrációs tesztek

‘7 k
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5. Megoldás

A bevezetni kívánt szoftver az ELO Professional 7 dokumentumkezelő rendszer, amelynek funkcióit
az alábbi lista tartalmazza:

1. Multi-kllens stratégia
• Windows Miens: sztenderd kliens Windows környezethez
• Java kilens: platform független Miens Windows-hoz, Linux-hoz, Mac OS-hez
. Internet Gateway: böngésző alapú HTML hozzáférés az ELO archívumhoz
• Outlook kliens: dokumentumkezelés Microsoft Outlook-kal
• Explorer kliens: ELO hozzáférés a Windows Explorer-ből
• Mobil kliens notebook-hoz: mobil munkavégzés és a dokumentumok automatizált

szin kro n izációj a
• Okostelefon kliens: mobil munkavégzés minden használatos okostelefonnal, mint pld. az

Apple iPhone 3G-vel
Valamennyi kliens Intuitív ésfelhasználábarútfelülettel rendelkezik

2. Archívum
‘ Az adatok revízióbiztos archiválása az előírt életciklusra
. Valamennyi hosszútávú tárolást kínáló gyártó minősített támogatása, úgymint: NetApp,

IBM, EMC, Hewlett-Packard, Hitachi, Plasmon
• Backup modul a további hosszútávú tárolók — WORM, UDO, DVD Jukebox — kezeléséhez
• Duplikáció ellenőrzés a többszörös iktatás elkerülésére
• Több archívum és iktatási útvonal párhuzamos kezelése
B Kimerítő riport-és audit funkciók valamennyi archívum funkcióhoz
• Archívum tartalmak replikációja földrajzilag különböző helyen lévő szereverek esetén

Magas fokú rendelkezésre állás és tartós stabilitás

3. Dokumentumkezelés
‘ Szabadon definiálható, tetszőleges mappastruktúrák
. Gyors lapozás a dokumentumokban
. Megjegyzések és bélyegzők elhelyezése közvetlenül a dokumentumok képére
. Egy dokumentum megtekintése különböző mappákban logikai másolatok alapján
. Összefüggő dokumentumok hyperlinkkel való összekötése
• A különböző dokumentumok és mappák színekkel való megkülönböztetése
. Index sémák szabad definíciója
• Kikölcsönzés/visszahelyezés (check-in/check-out) egy dokumentum különböző verzióinak

áttekinthető kezeléséhez
. Dinamikus mappák felhasználó által definiált megtekintéshez
. Saját sztenderd regiszterek szabad definíciója
• Intelligens iktatási asszisztens
• E-mailek és mellékleteik Drag & Drop mozgatása közvetlenül a Microsoft Outlook-ból
. Automatikus verziótörténet
• Egy dokumentum különböző verzióinak összehasonlítása

8
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• Dokumentumok konvertálása hosszú távú formátumra, mint TIFF és PDF/A

Iktatási mappa automatikus létrehozása
. Az index és kulcszólisták többnyelvűek
‘ Különböző dokumentum típusok alapján való strukturálás

Feladatkezelés és emlékeztető határidők
• Törölt dokumentumok helyreállítása
• A különböző dokumentumok és mappák a Munkalap fül alatt egyszerűen szerkeszthetők

Kulcsszólista szűrő
‘ Az index információk verziókövetése

4. Dokumentumok megjelenítése
. Minden használatos dokumentumforma megmutatása eredeti formátumában
‘ Különböző nézetek: zoom, teljes képernyő, dokumentum részlet
‘ TIFF előnézet többoldalas dokumentumoknál
• Dia-előnézet grafikus dokumentumokhoz, képekhez és PDF fájlokhoz

5. lnternetes tartalommenedzsment (WCM)
• Többnyelvű weboldalak támogatása
• A tartalom közvetlenül a weboldalon hozható létre, változtatható, fordítható
. Valamennyi dokumentum menedzsment funkció integrálása: check-in/check-out,

verziókövetés, workflow ás revízióbiztos archiválás
. Integrált keresés az ELO archivumban
• Gyors installáció
• Felhasználóbarát

6. Kereső funkciók
• Átfogó keresés valamennyi dokumentum közt
• A keresési találatok jelölése a dokumentumban
. Bővített keresés logikai operátorokkal
. Sztenderd kereső kérdések mentése
. További keresőfunkciók a találati listák finomításához
. Teljes szöveges (Fulltext) keresés kulcsszavakra a teljes dokumentumban
• Kombinált fulltext és index információs keresés
‘ Közvetlen keresés valamennyi index mezőben
. Hibatűrő keresés
. A találati listák sorba rendezése és exportja
. Tezaurusz használata a többnyelvűséghez és a szakszavakhoz
• Opcionális asszociatív és tartalomra vonatkozó keresés

7. Workflow funkciók
• Saját workfiow szerver
• Ad-hoc workflow a spontán folyamatokhoz
. Grafikus tervező a sztenderd workflow-k meghatározásához
‘ Különböző workflow verziók kezelése
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• A feladatok kiosztása egy sztenderd workflow-n belül
• Az éppen futó és a már lezárt workflow-k kezelése
• A teljes workflow folyamat átlátható jegyzőkönyvezése
• Többszintű eszkaláció menedzsment a határidők átlépése esetén
. Helyettesítés szabályozása betegség vagy baleset esetén
• Felhasználóra és csoportra vonatkoztatott csomópontok
• Tetszés szerinti elosztó-és gyűjtőpontok
• lndexmező-támogatott összehasonlítási- és döntési pontok
. Egy csomópontban eltöltött maximális Idő figyelése
‘ Szkript bővítmények integrációja a workflow csomópont elején és végén

8. Digitális aláírás
• Integrált egyedi aláírások a workflow folyamatokhoz

Kötegelt aláírások a tömeges bizonylatokhoz, pld. számlákhoz
‘ Automatikus aláírás ellenőrzés a bejövő dokumentumoknál
• Automatikus aláírás megújítás az aláírás érvényességének lejártakor

9. Papírdokumentumok szkennelése
. Integrált szkennelési funkció
• Minden a piacon ismert dokumentum-és hálózati szkenner támogatása, valamint a

multifunkciós berendezéseké (MFP) is
• A sztenderd illesztőfelületek támogatása (TWAIN)

Egy- és többoldalas szkennelés
• A beszkennelt oldalak forgatása, sorba rendezése és szűrése

A különböző szkenner profilok közvetlen kezelése
• Automatikus elválasztóoldal felismerés
. Képminőség optimalizálás fekete-fehér képeknél
. Az oldalak automatikus egyenesitése nyomtatáskor
• A beszkennelt oldalak automatikus összekapcsolása és szétválasztása

10. Integrált szövegfelismerés (OCR)
. Automatikus elő-feldolgozás a dokumentumok gyors kulcsszavazásához
. Dokumentum részek felismerése
. Integráció a fulltext adatbázissal

11. Dokumentumok importja
. Direkt iktatás Microsot Office-ból és Outlook-ból
. Dokumentumok átvétele Drag&Drop módszerrel a Windows Explorer-ből
• Automatikus adatimport XML formátumban
. Direkt nyomtatás az ELO archívumba TIFF vagy PDF/A formátumban
- Direkt mentés minden alkalmazásból az Explorer kliensen keresztül
. Archívumok automatikus szinkronizációja a Microsoh Outlook-kal
. Sztenderd import és export funkció az ELO archívumokhoz
• lmportszűrő sok más archiváló rendszerhez

10
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12. Tömeges adatok automatikus beolvasása
• ELO Business Logik Provider a folyamatra vonatkoztatott bizonylat archiváláshoz

ELO COLD a nyomtatási pool adatok importjához
. ELO XC az e-mail postafiókok szerveralapú e-mail archiválásához
- ELO Barcode a beszkennelt dokumentumok automatikus további feldolgozásához

13. Felhasználók és jogosultságok irányítása
. Jogosultságok kiosztása az indexmezőkhöz, az index sémákhoz, dokumentumokhoz,

mappákhoz, felhasználókra és csoportokra
‘ Al-adminisztrátorok megadása lehetséges
• Minden használt Directory Infrastruktúra integrációja

Single-Sign-on lehetősége a felhasználóknak
. A struktúra elemek elrejtése, ha nincs hozzáférési jogosultság
• Biztos, 128 bites titkosítás az archívum részekhez
• Részletes jelentések

14. Bővítési lehetőségek
. Kliens alapú szkripting környezet az automatizációhoz és programbővítéshez
‘ Terjedelmes illesztőfelület a komplett ELO funkciókészlet összekapcsolásához más

alkalmazásokkal
‘ Integrált tesztkörnyezet az újonnan készült szkriptekhez
- Az esemény-irányította szkript felhívások integrációja szimbólumokon és

menüparancsokon keresztül
• Széleskörű jogosultság irányítás a szkriptekhez
• Az alkalmazás szerver direkt programozási lehetősége szabványosított protokollokon

keresztül, mint HTTP és SOAP
- Az SAP NetWeaver és Microsoft Office SharePoint szerver platformok támogatása

„ r
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6. Árajénlat

Egyösszegű ajánlati ár: 7 104 000 Ft +ÁFA

Számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül kiegyenlítésre a PontlT Kft.
10400023-00007295-00000001 számú K&H Ba nknál vezetett szá mlájá ra.

Budapest, 2012. május S.

pontlT Kit.
.. seoo Makó, Maros ut~ 9.
Udvözlettel: Adász~m: 13803121.2.42

~sz.: 10400023.00007295_0000000I

()
~~

Venk László
Ügyvezető Igazgató
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2. számú melléklet

Ajánlattevői nyilatkozat

Alulírott \J.~U1”~ a(z) cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

hogya(z) latkozom ajánlattevővel

szemben nem állnak fenn

az alábbi kizáró okok, melyek szerint ezen eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki
— végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás

folyamatban van; illetőleg ha az ajánlattevő ~alváflalkozó) személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

— tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
— gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben

megállapított bűncselekményt követett cl, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény .5. ~-a (2) bekezdésének b)pontja
alapján a bíróságjogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő
tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

— közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
— egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési

kötelezettségének — a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján— nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

— korábbi — három évnél nem régebben lezárult — közbeszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamisadat szolgáltatását jogerősen
megállapították.

2012. május .2

/cégszerű aláírás/

Pont IT Kft
6900 Mak6, Mams ut~ 9
Adcszam:



Szerződésszám:

Vállalkozási szerződés
tervezet

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
agjegyzélv Cg. 01-10-041633
Ad6szám: 10585560-2-42
Bankszámlaszám: 13700016-01527010-00000000
Képviselő:
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

a PontiT Kít.
Székhely: 6900 Makó, Maros utca 9.
Cégjegyzékszám: 06-09-018333
Adószám: 13808121-2-06.
Bankszámlaszárn: 1 0400023-00007295-0000000 1 K&H Bank
Képviselő: Venk László
a továbbiakban: Vállalkozó,

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

Előzmények

Megrendelő három ajánlattevő felkérésével társasági beszerzési eljárást folytatott Ic. Az
eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre tekintettel felek a jele;;
Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés~) kötik.
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi — a Szerződéshez
űzikailag nem csatolt - vállalkozó ajánlata.

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően
elvégzi a Megrendelő tulajdonát képező ELO iratkezelési, dokumentummenedzsment- ás workflow
támogató rendszer szakértői támogatását.

2. A Vállalkozó feladatai

2.1. Vállalkozó feladata az alábbi részfeladatok elvégzésétjelenti:
i) a kidolgozott üzleti folyamatokra és dokumentumsémákra illeszkedő alkalmazás készítése
illetve konfigurálása- továbbiakban:DMS- amely ebben a fázisban 20 egyidejű felhasználó
számára digitalizált formában megfelelő biztonság mellett kezeli a beérkező dokumentumokat
egy központi szkennelési lépés után és támogatja a kimenő dokumentumok lehetőség szerint
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automatizált kitöltését, előállítását is.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, így
ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal Jár el.

3.3. Vállalkozó köteles a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
eélszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a
Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható
időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából eredö kárért felelősséggel tartozik.

3.6. Vállalkozó tevékenységében a 3.7. pontban megadott szakemberei vesznek részt az megadott
kompetenciákkal. Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be a Megrendelő hozzájárulása nélkül —

alvállalkozót, továbbá a megnevezett munkatársakon kívül személyeket.
Ameniiyiben. a Szerződésben meg nem jelölt további szakemberek bevonása válik szükségessé,
Vállalkozó köteles Megrendelőnek ezt az igényét írásban jelezni. Megrendelő 5 munkanapon belül
írásban nyilatkozik a bevonás engedélyezésről vagy elutasításáról. Megrendelő csak indokolt esetben
tagadhatja meg hozzájárulását.

Név
Kompetencia: Projektvezető
Referenciák:

. viszonylag nagy ügyiratkezelő, iktató rendszerek kialakításában, bevezetésében és
működtetésében részt vett

. több éves iratkezelési tapasztalattal rendelkezik
Feladata: A szerződés időtartama alatt heti 10 órában a Megrendelő telephelyén, a Megrendelő

utasítása alapján rendelkezésre áll.

Név
Kompetencia: Szakértő
Referenciák:

. minimum 3 éves folyamatkezelési isnierettel, folyamat modellező eszközök
ismeretével rendelkezik

. minimum 3 éves dokumentum-iratkezelési tapasztalattal bír

. integrációs tapasztalat külső rendszerekkel- minimum 3 integrációs projekt

. Microsoft környezet alapos ismerete

. legalább kettő, hasonló méretű iratkezelő rendszer bevezetésében részt vett.
Feladat: A szerződés időtartama alatt a Megrendelő utasítása alapján, a Megrendelő

telephelyén rendelkezésre áll, illetve a Vállalkozó telephelyén végzi a projektben
esedékes és projekttervben rögzített feladatokat.
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Név
Kompetencia:Programozó
Referenciák:

. architect ismeretek, minimum 3 éves tapasztalat

. dokumentum és folyamatkezelési rendszerek programozásában,
integrációjában szerzett minimum 3 éves tapasztalat

. Magas szintű, minimum 5 éves tapasztalattal bír MS SQL server
programozásában és adminisztrációjában

. release management

. magas rendelkezésre állású rendszerek fejlesztésében szerzett minimum 3 éves
tapasztalat

. forráskód követés, dokumentációs szabványok

3.8. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, Vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

3.9 Vállalkozó köteles Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánsága, szükség esetén e
nélkül is tájékoztatni, különösen ha a Vállalkozó oldalán más személy igénybevétele vált szükségessé,
vagy ha a felmerült Új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

3.10. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó
körülményről, amely a szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő az I. pontban meghatározott, valamint a 2. pontban részletezett feladatok
szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni
(kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizáija, vagy korlátozza).

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó telJesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.

4.5 A Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott anyagokat haladéktalanul ellenőrizni és
minőségi kifogásait az átvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül közölni.

5. A szerződés hatálya

Felek Jelen szerződést határozott időre azaz a jelen szerződés Felek általi aláírásától kezdődően 2012.
július 25. napjáig kötik azzal a kikötéssel ‚ hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép
hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

6. Vállalkozói díj
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6.1. Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként díj illeti meg, amelynek teljes összege:
7104000,- Ft ± ÁFA, azaz form! + óltalánosforgalmi adó.

6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerzödésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyenjogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért
a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegűzetést kizárja. 1 darab végszámla
benyújtására van lehetőség.

6.3.2.Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
eégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető- 6.1. pont szerinti - díjösszegre, amelyet a
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a
Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítésigazolás.

6.3.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

. a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát,

. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

6.3.4. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába küldi.
A számlát Megrendelő a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenlíti ki.

6.4 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat mértékével
megegyező késedelmi kamat megfizetésére köteles.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződési feladatok teljesítése előre ütemezetten, szakaszosan az alábbiakban meghatározottak
szerint történik:

szakasz feladat leírása határidő

1 Dokumentumsémák elemzése a 2012. május 21.
Megrendelő által előkészített kb 20 bejövő
ás 50 kimenő dokumentum típusra

2. . . . ‘ ‘ ‚ 2012. május 21.
Funkcionalis specifikaciok elkeszitese

~. Rendszerterv készítése 2012. május 28.
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4. Digitalizálási folyamat logikájának 2012. május 28.
kialakítása

~. Fejlesztési dokumentáció 2012. június 08.

6. DM5 telepítése tesztrendszerre, server, 2012.május 21.
kliensek

~ DM5 telepítése 20 felhasználóra .. .

2012. junius 01.

~ Alap rendszer paraméterezések .‚ .

2012. junius 08.

~ Előkészítési és Szerződéskötési folyamat .. .

. . 2012.junius 22.kialakitasa

Tesztek előkészítési és szerződéskötési .‚ .2012. junius 29.
10. folyamatra

7.2. Az egyes szakaszokban leszállitandó termékeket Felek az alábbiak szerint határozzák meg:

Szakasz Szallitando termek Termek leirasa

. dokumentumok teljes körű
leírása

. minta dokumentumok
1. • metaadatok felsorolása(

név, adatforrás típusa,
helye, értékkészletek,
kitöltés_módja)

. folyamatonkénti
folyamatábrák

. folyamatparaméterek(

2. felelősök, határidő,
dokumentumok,
metaadatok, függőségek)

. folyamat kifejtés

. integrációs_lépések
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. validált funkcionális
specifikációk

. validált
dokumentumsémák

. integrációs lépések

. dokumentumtár felépítése

. külső adatbázisok logikai
terve

. DMS és kapcsolatainak
logikai terve

. teszt, fejlesztői és
produkciós környezet
logikai és architektúrális
terve

. jogosultságok, szerepkörök

. szkennelési paraméterek,
profilok leírása

. dokumentum, szeparáció
módja

. postabontás, érkeztetés,
4. iktatás, irattározás leírása

. iratkezelési szabályzat

. érkeztetési helyiség,
személyzet kialakításának
terve

. fizikai iratmozgás leírása

. adott komponens
funkcionalitása

s. • integráció DM5-el? külső
forrással

. kapcsolatok leírása

. platform specifikáció

. működő, üres DM5

6. archívum

. rendszerterv szerinti
felhasználók, archívum

7. szerkezet,
jogosultságkezelés

. összes dokumentumséma
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. előkészítési és

a szerződéskötési folyamat
DM5-ben

. tesztjegyzőkönyvek:unit
tesztek( ha volt fejlesztés),

~ fejlesztői tesztek, user

acceptance tesztek,
integrációs tesztek

7.3. Vállalkozó teljesítésének igazolása az adott részteljesítésre meghatározott eredménytermék
elfogadását követően, a teljesítésgazolási jegyzőkönyv Megrendelői aláírásával történik.

7.2. Amennyiben a Megrendelő a felkínált részteljesítés tekintetében nem elégedett, kiegészítést,
módosítást jogosult kérni, melyet Vállalkozónak cl kell végeznie. A 7.1. pontban meghatározott
részteljesítés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az adott részteljesítésre a 7.2. pontban előírt
eredménydokumentumot Megrendelő elfogadta szerződésszerű teljesítésként.

8. Kötbér

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a 7.1 pontban megállapított részteljesítési határidők
kötbérterhes határidők. Amennyiben a Vállalkozó az ott meghatározott valamely határidőt elmulasztja
és késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára napi 8.000,- Ft összegű kötbért köteles
megfizetni. A kötbér maximális mértéke a vállalkozási díj 20 %-ig teijedhet.

8.2. Megrendelő a kötbérösszegéröl levelet küld Vállalkozó részére, és összegét jogosult a vállalkozási
díjba beszámítani.

8.3 Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó megfelelő póthatáridő tűzése mellett jogosult a hibát kijavítani.
Amennyiben a szolgáltatás a hiba kijavítása után sem alkalmas a felhasználásra, úgy a Megrendelő
választása szerint elállhat a szerződéstől és érvényesítheti a késedelmi kötbért, vagy ismételt
póthatáridő tűzése mellett ismételten felhívhatja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre.

9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a
szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot
szerez valamennyi, Jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett,- ideértve a mű forráskódját is - azzal,
hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok
érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés
teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti,
átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.

9.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

10. Jótállás
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10.1 Vállalkozó az általa végzett munkára a teljesítést elfogadásától számított 1 éves kötelező jótállást
vállal.

11. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.

11.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös
niegegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a szerződés niegszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól’

11.3. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni,
illetve a szerződést azonnali hatállyal történő felmondani, amennyiben a másik fél:

. csőd-, illetve végelszániolási eljárás hatálya alá kerül,vagy felszámolását jogerős bírósági
határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,

. jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik

. a Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja és ezen magatartást a másik fél
erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül sem orvosolja.

A felmondást - ajánlott-tértivevényes levél fonnájában kell a másik félnek inegküldeni.

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okbót történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktatanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot
függetlenül az adathordozó jellegétől.

12. Kapcsolattartás

12.1. Megrendelő részéről:
Név: Kobolák Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 0630 434 1239
E-mail: kobolak.~abor~nisz.hu
cím: 1081 Budapest Csokonai u. 3.

12.2. Vállalkozó részéről:
Név: Pázmány Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 0630 2288 309
E-mail:gabor.pazmany®pontit.hu
cím: 6900 Makó, Maros u 9.

12.3. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag a fentiekben 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. Az
Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette (arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett).
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12.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy jogosult:

Név: Kobolák Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 0630 434 1239
E-mail: kobolak.gabor@nisz.hu
cím: 1081 Budapest Csokonai u. 3.

12.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról megfelelő időben, írásban
értesíti az érintette Fél másik Felet.

13. Titoktartás

13.1. Felek megállapodnak, hogy Jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb infontációk nem hozhatók nyilvánosságra.

13.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont 3.7. pont szerinti szakembereit
titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és
valamennyi, a Megrendelő működését érintő infonnáció tekintetében (Bizalmas információk).

13.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az
alkalmazottakat csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés
keretébe tartozó feladatok elvégzése során.

13.3. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha

az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

. Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy
más hatósági eljárás megköveteli.

13.4. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - jelen szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

14.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra rendelkezései — az irányadók.

14.3.A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

14.4. Ra bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
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14.5.Felek Jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magi~kra nézve kötelező érvényűnek
Fogadják el.

14.6. A Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
2. számú melléklet: Teljesítés igazolás

Budapest, 2012. május „...«“

Vállalkozó Megrendelő

pontiT KfL
5900 Makó, Maros ut~ 9.
Adószám: 13608121-2-42

9sz.: 10400023-0O007295-0000000~
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K&H Bank Zrt.

1145 Budapest, Róna u. 147
Telefon: (06 1)469 1040, (06 70) 462 0743
Fax: (06 1)469 1047
www,kh.liu khinfo(~kh.hu

BAN KINFORMÁCIÓ

Ezúton igazoijuk, hogy a PONTIT ÜZLETVITELI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. részére (adószám:
13808121-2-42, székhely: 1171 Budapest, Csabagyöngye u. 64/a.) 2006.09.12. öta 10400023-00007295-
00000001 számon vállalati pénzforgalmi bankszámlát vezetünk. Tudomásunk szerint a vállalat fizetési
kötelezettségeinek rendben eleget tesz, sorban álló tételei az elmúlt 12 hónapban nem voltak Bankszámláján
a pénzforgalom rendszeres.

Tudomásunk szerint a cég ellen csőd- illetőleg felszámolási eljárás nincs folyamatban.

Jelen bankinformációt ügyfelünk kérésére, egy eredeti példányban bocsátottuk ki.

Ezen információ kibocsátásával kapcsolatosan Bankunkat semmilyen kötelezettség nem terheli.

Kelt: Budapest, 2012. év április hó 19. nap

‚: ~E-
&H Bank Zrt. 104.sz bankfiók

Kozma MikiósriS
banki tan5csad4

t1r4csadÖ

cit I M

O O O

cégjecyzékszánl Cg 01-10.041043 NyIivántarló Fóvárosi D~róság, mIni céfl~róság



A Idírási címpéidán y

Ajuliroit Veuk László (1144 Budapest’ XIV. kerület. Ond Vezér útja 31. IV/l 8., anyja neve:
Lengyel Erzsébet irén) Úgy. mini a PontiT (izletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségík Társaság (székhelye: 6900 Makó. Maros utca 9.) ügyvezetÓje, a céget akként
jegyzem. hogy annak előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá nevemet ömiflómi az
nlábbiak szerint írom:

I..

Dr. Fiedler Ernő Közjegyzői Irodája
1156 Budapest, Páskonziiget utca 53. 1-1/24.

~jj~ Te’: 41 7-52-59, 414-02-42
‘8~2 Fax: 418-61-76

Ügyszáin: 11022/11/123 7/2012

Alulírott dr. Fiedler Ernő, mint a fenti irodában működő közjegyző tanúsítom, bogy a Fenti
aláírásicímpóldáiiyt:
Vcnk László (Budapest, 1966. május 9., anyja neve: Lengyel Erzsébet Irén) 1144 Budapest,
XIV. kerület, Ond vezér útja 3!. ivii8. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a
tWmutatott CD5952 10 számú vezetői engedéllyel, lakcímét pedig a 566711 DL számú
lakeimet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, előttem saját kezűleg írta alá.
Törvényes tájékoztatást követően a személyazonosság ellenőrzését a Kjtv. 122. ~
rendelkezései szerint elvégeztem.
Kelt Budapesten, 2012. kettőezer-tizenkettedikév április hó 18. tizelyvolcadik naP.~án.~~~::;r=

d~.)~iedk’rEiwő
közjegyző

‚ r



Cégkivonat Page of 3

.*~ Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
~ Céginfomiációs és az E/akimnikus Cégeljárósbari Közreműködő Szolgálat
~f 1055 Budapest, Kossuth (ér 4.

Cégkivonat

A Cg.060901 8333 cégjegyzékszámú PontIT Üzletviteli Tanácsadó ős Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(6900 Makó, Maros utca 9.) cég 2012. április 18. napján hatályos adatai a következőt

I. Cégformától független adatok

1. Általános adatok
Cégjegyzékszám:06-09-018333
Cégforma: Korlátolt felelösségű lársaság
Bejegyezve: 2006/10/25

2. A cég elnevezése
2/1. PontIT Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelösségű Társaság

Bejegyzés kel/e: 2006/10/25 Közzétéve: 2006/11/16
Hatályos: 2006110/25 ...

3. A cég röviditett elnevezése
3/1. PontltKft.

Bejegyzés kelta: 2006/10/25 Közzétéve: 2006/11/16[ Hatályos: 2006/10/25 ...

5. A cég székhelye

f 5/2. 6900 Makó, Maros utca g~
A változás időpontja: 2011(12/12
Bejegyzés ke/te: 2011/12/28 Közzétéve: 2012/01/12
Hatályos: 2011/12/12 ...

8. A létesitő okirat kelte
8/1. 2006. szeptember 7.

Bejegyzés kelta: 2006/10/25 Közzétéve: 2006/11/16
Ha(átyos: 2006/1 0125 ...

8/2. 2010. május 14.
Bejegyzés kelte: 2010/06/07
Hatályos: 2010/06/07..

8/3 2011. december 12.
A változás időpontja: 2011/12/12
Bejegyzés kelta: 2011/12/28 Közzétéve: 2012/01/12
Hatályos: 2011/12/12 ...

902. Acég tevékenysége
9/2. Ozletviteli tanácsadás

Főtevékenység.
Bejegyzés kelta: 2009/02/28 Közzétéve: 2006/11/16
Hatályos: 2009/02/28 ...

11. A cég jegyzett tőkéje
11/1. Megnevezés Összeg Pénznem

[~nzbeli hozzájárulás 3000000 Ft
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Összesen 3000000 Ft

Bejegyzés kelts: 2006/10/25 Közzétóve:2006111/16
Hatályos: 2006/10/25 ...

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
13/3. Venk László (an.: Lengyel Erzsébet Irén)

1144 Budapest, Ond Vezér útja 31.04. em. 18~
Adöazonositö jel: 8362870249
A képviselel módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (Vezető tisztségviselő)
Jogviszony kezdete: 2010/05/14
A változás időpontja: 2010/05/14
Bejegyzés kelts: 2010/06/07
Hatályos: 2010/05/14 ...

20. A cég statisztikai számjele
20/3. 13808121-7022-113-06.

Bejegyzés kelte: 2011/12129 Közzétéve: 2012/01/12
Hatályos: 2011112/29

21. Acégadószáma
W 21/3. Adószám: 13608121-2-06.

Közösségi adószám: HU13808121.
: Adószám státusza: érvényes adószám

Státusz kezdete: 2006/09/13
A változás időpontja: 2011/12/28
Bejegyzés kette: 2011/12/28 közzétéve: 2012/01/12
Hatályos: 2011/12/28 ...

32. A cég pénzforgalmi jelzőszáma
: 3211. 10400023-00007295-00000001

F A számla megnyitásának dátuma: 2006/09/14.
A pénzforgalmi jelzőszámot a Kereskedelmi és Hitelbank RI. (1051 Budapest Vigadá tér 1.) kezeli.

Cégjegyzékszám:

Bejegyzés kelts: 2006/10/25 Közzétéve: 2006/11/16
Hatá/yos: 2006/10125 ...

: 45~ A cég olektronikus elérhetősége

45/i A cég e-mail cime: laszlo.venk@pontit.hu
A változás időpontja: 2011112/12
Bejegyzés kel/e: 2011112/28 Közzétéve: 2012/01/12

F: Hatályos: 2011/1 2112 ...

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1. Cégjegyzékszám: (. 9E09-874311

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2006/10/25 Közzé/éve: 2006/11/16
Hatályos: 2006/10/25 ...

49/2. Cégjegyzékszám: [- P Q9-o18~$3, j

éj’ Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbirósága nyilvántartásában.
Aváltozásidőpontia: 2011/l 2/12

i’ j Bejegyzés ke/te: 2011/12/28 Közzétéve: 2012/01/12
Hatályos 2011/12/12

Cegformatol fuggo adatok

1ns:/knv e—ceQioQvzekhu/IMOnhine 7012 04 18
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Pázmány Gábor
önéletrajz

Személyi adatok:

Születési év: 1962. május 4.
Telefon: 30/22 88 309
E-mail: gabor.pazmany~pontit.hu

Tanulmányok:

2005-2007 Pannon Egyetem - Közszolgálati menedzser, e-közigazgatás szak
1995-1997 Pannon Agrártudományi Egyetem - MG Számítástechnikai szakmérnök
1988-1991 Bánki Donát Műszaki Főiskola - Gépész üzemmérnök

Tanfolyamok:

2008 - Helyi közpolitikák alakítása - Magyar Közigazgatási Intézet
2006 - Szervezési és vezetési ismeretek - Magyar Közigazgatási Intézet
2005 - Közigazgatási eljárások - Magyar Közigazgatási Intézet
2004 - Általános Közigazgatási szervezési és vezetési ismeretek - Magyar Közigazgatási Intézet
2003 - MATRA projektfejlesztő tréning - Holland Külügyminisztérium MÁTRA program keretében
2003 - Supporting Users Running the Microsoft Windo’vs XP OS Course - No’ 2261, 2262
2001 - ECDL - NJSZT Budapest
1999- Németország - PHARE - TACIS projekt „Hatékony módszerek a közigazgatásban” kurzus
1996 - Belgium - Környezeti tervezés térinforniatikai módszerekkel

Nyelvtudás:

Angol (alapfok)

Szakmai tapasztalatok:

- Az UniCredit Leasing Zrt-nél ELO alapú int és dokumentumkezelő rendszer bevezetésének
szervezése, projektvezetése.

- Pontit Kft projektjeinek műszaki vezetése.
- Az ELMU Nyrt. kontrolling folyamatainak tervezésében vettem részt,
- Megyei önkormányzat és 42 intézménye elektronikus iratkezelési rendszerének kialakítása,

bevezetésének levezetése, inűködtetésének és folyamatos fejlesztésének irányítása,
- Onkormányzat és a képviselő testület munkafolyamatait támogató rendszer kialakításának

valamint az internet portálon történő publikálásának koordinálása,

20 12.04.20



- Kistérségi sport- és szabadidős stratégia, információs és kommunikációs fejlesztés tervének
kidolgozása - ÖTM Sport Szakállamtitkárság

- “Somogyi Önkormányzatok az Interneten” pályázat megvalósítása, ahol több mint 140 települési
önkormányzat Internet elérésének és a www.somo~y.hu honlap létrehozásában vettem részt

- Somogy megye információs stratégiájának kidolgozása és közreműködtem a Somogy megyei
Önkormányzat portáljának létrehozásában - www.som-onkorrn.hu

- A Somogy Megyei Közszolgáltató és Információs Központ létrehozásában,
- Flamand támogatással elkészült “Somogy megye Környezetvédelmi Információs Rendszere”

megvalósításában,

- PHARE I-1U9606-0202-52 KPA projekt tenderértékelésében független szakértőként,
- Regionális Információs Centrum Kaposvár, PHARE projekt munkáiban vettem részt

Oktatási tevékenység:

2002 - Somogy Megyei Iparkamara, Az Internet alkalmazása a gazdaságban,
1998 - Balaton Akadémia I Gábor Dénes Főiskola, Balatonboglár. térinformatikai rendszerek,
1997- Gábor Dénes Főiskola, Kaposvár, térinformatikai rendszerek és közigazgatási információs

rendszerek

2012.04.20 2
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Venk Lászlo
Telefon: +36303810814
E-mail: laszlo.venk@pontit.hu

Szakmai tapasztalat

2006 — tól Ügyvezető Igazgató, műszaki Igazgató, PONTIT KFT

Főbb projektek:

ELMÜ:
. Munkafolyamatkezelő szoftverrendszer kialakítása a pénzügyi zárási folyamatok

támogatására.
. Stratégiai scorecard és operatív dashboard kialakítása.

Market Építőipari Zrt:
. Dokumentum és munkafolyamatkezelő rendszer bevezetésének irányítása.

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zrt:
. Dokumentum és munkafolyamkezelő rendszer bevezetésének szakmai irányítása

Budapest Bank
. Digitalizálási rendszer bevezetése

Aegon biztosító
. Gépkocsi felelősségbiztositási kötvények digitalizálás bevezetésének irányítása
. Portfólió rendszer integráció tervezése

Clarion Kft
. Számlajóváhagyási munkafolyamatkezelő rendszer bevezetése
. Dokumentum digitalizálási eljárás kidolgozása

Fusion Zrt (BurgerKing)
. Számlajóváhagyási munkafolyamatkezelő rendszer bevezetése
. Dokumentum digitalizálási eljárás kidolgozása

1997-2006 IT projekt koordinátor, Accor-Pannonia Hotels Zrt
Főbb feladatok:
V Üzleti esetek modellezése.
/ IT budget kezelése, tenderek előkészítése.
V A fejlesztések felügyelete, támogatása, kapcsolattartás az érintettekkel.
V Belső fejlesztések vezetése.
V Alvállalkozók koordinálása.

Főbb projektek:
Központi rezervációs iroda IT infrastruktúrájának megszervezése és lebonyolitása.
I Call center megtervezése a szükséges szoftverekkel és egyéb kiegészítőkkel,
V A fejlesztés teljeskörű Ievezetése.
V Tesztelés kidolgozása és levezetése.

r
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Venk Lászlo
Telefon: +36303810814
E-mail: laszlo.venk@pontit.hu

Központi reporting rendszer bevezetése az Accor-Pannonia központban.
~ A szükséges eszközök és eljárások megtervezése, melyek a szállodai front office

rendszerekből kigyűjtik az információkat.
~ A központi DBMS infrastruktúra kialakítása, kiválasztása.
V A reporting rendszer kialakításában résztvevő alvállalkozók koordinálása.

1993-1997; Service Desk manager, TAB Australia,
Főbb feladatok:

V A Magyar lóversenyfogadás informatikai rendszerének üzemeltetése.
V Kasszások, irodai személyzet IT támogatása.

Végzettség, tanfolyamok

1999-2003: Techical Management, Dennis Gabor College
Bachelor Degree in Computer Engineering

2009: LEAN KAIZEN manager tanfolyam.
2006: PMI tanfolyam.
2005: Agilis szoftverfejlesztési módszertan tanfolyam.
2004: MS SQL server administration
2003: Kommunikációs tréning az Accor akadémia szervezésében.

Nyel vtu d é s

Magyar (anyanyeiv), Angol (társalgási), Olasz (kezdő)



Stenszky Csaba
önéletrajz

Személyi adatok:

Születési év: 1985. április 5.
Lakáseim: 6900 Makó, 1-lunyadi u. 18/B.
E-mail: csaba.stenszky®pontit.hu

Tanulmányok:

2003-2009 Szegedi Tudományegyetem — Közgazdasági programozó matematikus
2007-2008 Budapesti Corvinus Egyetem — 1 éves részképzés
1995-2003 József Attila Gimnázium, Makó — Speciális matematika tagozat

Nyelvtudás:

Angol — államilag és nemzetközileg elismert ‘C’ (akkreditált középfok) típusú nyelvvizsga
Német — alapfokú szint

Szakmai tapasztalatok:

- Az UniCredit Leasing Zrt-nél ELO alapú irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetésének
szervezése, rendszertervek készítése

- A Budapest Bank Nyrt-nél ABBYY FlexiCapture karakterfelismerő szoftveren alapuló
automatizált dokumentumfeldolgozó rendszer fejlesztése, rendszer specifikáció késztítése,
projekt vezetés

- A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél ELO alapú irat és dokumentuinkezelő
rendszer bevezetésének szervezése, rendszerterv készítés, kapcsolattartás

- Clarion Hungary KR-nél ABBYY FlexiCapture karakterfelismerő szoftveren alapuló automatizált
számlafeldolgozó rendszer fejlesztése, rendszer specifikáció késztítése, projekt vezetés

- Creditreform Magyarország KR-nél informatikai tanácsadás, ügyfél kapcsolattartás
- Késmárki Szofwerfejlesztő KR-nél informatikai tanácsadás, ügyfél kapcsolattartás

20 12.04.20 I



Tóth Zsolt
önéletrajz

Személyi adatok:

Születési év: 1978. szeptember 9.
E—mail: zsolt.toth®pontit.hu

Tanulmányok:

1997-2001 Széchenyi István Műszaki Főiskola— Műszaki informatika szak
1992-t 997 Jedlik Anyos Informatikai Szakközépiskola

Tanfolyamok:
Designing Microsoft SQL Server 2005 Server-Side Solutions
Designing Microsoft SQL Server 2005 Databases
Designing the Data Tier for Microsoft SQL Server 2005
Tuning and Optimizing Queries Using Microsoft SQL Server 2005

Introduction to Programming .NET Framework Applications with Visual Studio 2005
Programming with the .NET Framework using Microsoft Visual Studio 2005
Programming with XML in the Microsoft .NET Framework
Core Data Access Development with Visual Studio 2005
Core Web Application Development with Visual Studio 2005
Advanced Data Access Development with Visual Studio 2005
Advanced Web Application Development with Visual Studio 2005

Nyelvtudás:

Pagol (középfok)

Projektek:
- Market Epitő Zrt dokumentum és munkafolyamatkezelő rendszerének ERP

integrációs fejlesztése
- Market Epítő Zrt dokumentum és munkafolyamatkezelő rendszerének

riporting fejtesztése, a munkafolyamatkezelő rendszer bővítése külső komponensekkel
- ELMU Nyrt kontrolling munkafolyarnatkezeő rendszerének tevezése,

fejlesztése
- Dokumentumkezelő alrendszer fejlesztése (ELOHelper)
- Pepsi Hungary számlajóváhagyási rendszerének tervezése, fejlesztése

2012.0420



Szakmai tapasztalatok:

- 9 éves tapasztalat MSSQL szerver programozásában
- 9 éves tapasztalat MSSQL adatbázis tervezésben és optimalizálásban
- 9 éves tapasztalat Po’verBuilder windows alkalmazások fejlesztésében
- 8 éves tapasztalat ASP.NET Web alkalmazások tervezésében és fejlesztésében
- 8 éves tapasztalat flET Windo’vs alkalmazások tervezésében és fejlesztéséven
- 7 éves tapasztalat kis és nagykereskedelmi készletvezető rendszerek fejlesztésében
- 7 éves tapasztalat IBM kasszarendszerek programozásában
- 3 éves tapasztalat DMS rendszerek fejlesztésében
- 2 éves tapasztalat ELO programozásában

Oktatási tevékenység:

2004. május .Net Világ havilap — Az Xml Convert Osztály bemutatása

2012.04.20 2
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MI/0236/2005 sz~m

FŐISKOLAI OKLEVÉL

[~zt az~okIevetet VENK LÁSZ __________________

_______________________________________ számára ~IIíto?t’ik hi.

_____________ hó _rn.... napján

__________________ ____________ városh~m (községben)

megyében Magyar
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DIPLOMA

‚ ‚ Csabarni~ diploma lUls been ~iwarde’l to
Stenszky Sz~ged
_______________ horn in _. (town),

C’so;zsrád Hunaa~y(county) (tountry)
05 Api! 1985

on (da’) (mouth) ()eal ~‚ who
-

fuiflhled hi~1her unnersity ohliguiun~ from the academic 3e2r
2008/2009

to the academw war ________ at
the University ofS~’~ged

Facw/ty ofScience aqd Informatics

majorin’g in computer science and economics

N~

On the basis of the &ci~ion of the I mai Examination Doard dated
18 June 2009

(day) (month) (year),

hehe is hereby declared __________ ___________________________

Computer Programmer in Economics

____ &ood (3,52) _____Grade of diploma _~ _____—— —



OM aianositó: FI 62198

Sorsz~n1: P1’ C/ISL ~‚ :
402/2009.

Z1ífl

egyetemi tanulnuinyi koteIueLts~geinek eleget tett
2009. június 18

A Zárúvizsga-B’zoUs~gna!’ hő

EIYETEMI OKLEVÉL

a~ okleve~et Stenszky_Csaba

akfL~?i úvben 4br~2s
: szám~raól1uuttuk ki,

05. .:.
________________________ hó ~ napjan

S~?y’ged vúro~han (közs€ghen)

a

megyében .?vIa~yar orsz~haa

szWkneu, ~ ~ 2003/2004. ~1~~a2008/2009. tanévig

______ ‘jr<e~gedi Tudomát~ye(gyetern’
Temzeszetmndományz es InfonJaizkaz Karancik

köz,ga~dasá’gipro~ran~o~ó matematikus

szakén

F
A. ‘I’D. 1150/FJ’t tsz. ím~
(Dini n’vöin’li Rn — i IO.~6)
I ~L’a l)’.I r~’SliI B L 2111)1 ‚ 22

haidrozata alap~n nevezettet okievetes _____________________________

lcözgazdasági programozó ‚nczternatikusnak

Oklcvel~nek minűsítése:

nyilv(u’űt~uk.
Jó (3,52,)

Kelt Szeged ‚ ~&&~\iúnius

- fl? —~iJ/ .~ \‘~fl ~“ •‘~f’A —
I’~”i,~re’-l,, C,L’rf,t “ ‘ ~‘1~

-‘ Rr’i’ltsg.. I1,,onl~g~ ninilk $~&~‘ &+-r Id ~j’,

22
hó .-u.





2.sz,. melléklet

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

Készült (hely, időpont):
Jelen vannak:
A Vállalkozó részéről:
Cégnév: Pontit Kft.
Székhelye: 6900 Makó, Maros utca 9.
Képviselője: Venk László

A Megrendelő részéről:
Cégnév: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u.3.
Képviselője: Kobolák Gábor

A szerződés megnevezése: Vállalkozási Szerződés
A szerződés száma:

Teljesítés igazolás:
1. Teljesítés tárgya: ELO iratkezelési, dokumentummenedzsment- és workflow támogató

rendszer szakértői támogatása
2. Teljesítés szerződés szerinti határideje:
3. Teljesítés tényleges időpontja:

Megrendelő igazolja, hogy a Vállalkozó a szerződésben szereplő részletezettségnek
megfelelőn a megrendelt szolgáltatásokat szerződésszerűen teljesítette.

A szerződésszerű teljesítés eredményeképp az elvégzett munka ellenértékéről számla
kiállítására és benyújtására jogosult az alábbiak szerint:

Szolgáltatás Mennyiség Nettó ár ÁFA Bruttó ár
megnevezése

Megrendelő képviselője a szolgáltatás teljesítését igazolja, melynek eredményeképp a
Vállalkozó Ft azaz forint bruttó összegű számla benyújtására jogosult.

Budapest,

Megrendelő Vállalkozó




