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Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-42
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a
VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52. 7. em. 701.
Cégjegyzékszám: 01 09 737643
Adószám: 13485098-2-42
Bankszámlaszám: 10102237-54455500-01000003
Képviselő: Gyursánszky János ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó,
együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Előzmények
E. 1. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) keretében a
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban: Vhr.) 15. ~ (1) bekezdés
szerint megkötött Támogatási Szerződés alapján finanszírozott, EKOP-1.2.8-08-2008-0001
azonosító számú, „Elektronikus Levéltár” projekt keretében „Az elektronikus köziratok e
levéltárba adására vonatkozó jogszabálytervezet, a kapcsolódó technikai spec~fikáció, valamint
annak szakmai indoklásának elkészítése” tárgyban Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott
le. Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (továbbiakban szerződés) kötik meg.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi
a szerződéshez
fizikailag nem csatolt Vállalkozó benyújtott ajánlata, és a lefolytatott közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása és dokumentációja (továbbiakban Dokumentáció).
—

-

E.2. Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi és elfogadja és betartja a
jelen vállalkozási szerződés tárgyát, annak megvalósítását, valamint az elszámolások,
kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar
jogszabályt, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
E.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződés és a Támogatási szerződés
között ellentmondás van, úgy a Támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak. Tudomásul
veszi továbbá, hogy jelen szerződés a Megrendelő és a Támogató által megkötött Támogatási
szerződés jogi sorsát követi, vagyis annak hatályvesztése, módosulása, érvénytelensége, azzal
megegyező joghatással bír jelen Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.
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1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
Műszaki leírásban foglalt, az elektronikus köziratok e-levéltárba adására vonatkozó
jogszabálytervezet, a kapcsolódó technikai specifikáció, valamint annak szakmai indoklásának
elkészítését (a továbbiakban: termék) 2013. január 20-ig (a szerződés aláírásától számított hat
hónap).
1.2. A teljesítés során átadásra kerülő termékek részletes megjelölését, műszaki, tartalmi
követelményeit a szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
2. Megrendelő jogai és kötelezettségei
2.1. Megrendelő az 1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű teljesítése esetén az 5.1.
pontban meghatározott vállalkozási díjat fizeti Vállalkozónak.
2.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot, azok teljes és végleges
formájában a Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni (kivéve, ha ezt
harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza).
2.3. Megrendelő szavatol azért, hogy a Vállalkozó teljesítéséhez általa a Vállalkozónak
átadott információk, adatok, tények, dokumentumok és rendszerek teljesek és a valóságnak
megfelelnek.
-

-

2.4. A Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, ésjogosult azokat ellenőrizni.
3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei
3.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy
a szerződés teljes időtartama alatt
rendelkezik a
tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges összes feltétellel,
engedélyekkel, szakértelemmel, valamint kellő szabad kapacitással, így a jelen Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

3.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat
teljesíteni.
3.3. A Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért.
3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljámi,
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 Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó
tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

3.6. Ha a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
gátolja a Vállalkozót a határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról, az értesítés
elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.
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3.7. A Vállalkozó tevékenysége végrehajtása során alvállalkozót csak a Megrendelő előzetes
írásbeli engedélyével vonhat be.
3.9. Vállalkozó teljesítésében a 3.10. pont szerinti kivétellel köteles közreműködni az olyan
alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában. Az aj ánlatban megnevezett alvállalkozók az alábbiak:
-

-

3.10. Amennyiben a 3.9. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e
bekezdésben: alvállalkozó) helyett Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni,
azt csak a Megrendelő hozzájárulásával teheti meg.
A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni.
A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó
módosításának igénye a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében állt be, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés
vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá
azt is, hogy a bevonni tervezett új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt
meg.
-

—

3.11. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt
alvállalkozó bevonását bejelenteni,
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. ~ (1) és (2) és Kbt. 57. ~ (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt.
-

-

3.10. A Vállalkozó, mint a Ptk. szerinti fővállalkozó az alvállalkozókkal maga köt szerződést,
azok munkáját ellenőrzi, felügyelet alatt tartja, és szükség szerint összehangolja, ütemezi.
Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a
teljesítés során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
3.11. A jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó ajánlatában megjelölt szakértő
személyesen köteles részt venni.
3.12. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az
adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan,
illetve a Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó
dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.
3.13. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint
tartozik felelősséggel.

4. A szerződés hatálya
Felek jelen szerződést határozott időre (a szerződéskötéstől számított hat hónap) 2013. január
20-ig kötik, azzal, hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél
szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
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5. Vállalkozói díj
5.1. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként egyösszegű Vállalkozói díj illeti
meg, amelynek összege: 11.850.000- Ft ± AFA, azaz Tizenegynzillió-nyolcszázötven forint +
általános forgalmi adó.
5.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét
magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem
jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a
Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót terheli.
5.3 .Tekintettel arra, hogy az Európai Unió alapjából történő támogatás folyósítása két
prioritásból történik, ezért a teljesítés során a Vállalkozó a költségtételt (számlát) 86,6 1 -13,39%
arányban megosztja, és ennek megfelelően a két számlát jogosult benyújtani, a fenti
megosztásban szabályszerűen kiállítva, melyet a Megrendelő nevére és a Megrendelő központi
iktatójába küld meg.
5.4. A vállalkozói díjra a Vállalkozó a Kbt. 130. ~ bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
megfelelően és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak
alapján, cégszerűen aláírt számlák ellenében jogosult, amiket a Vállalkozó a Megrendelő által
aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be a
Megrendelőnek. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított
és aláírt teljesítésigazolás.
5.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az elvégzett feladatok ellentételezésére benyújtott
számlák bruttó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az EKOP-1.2.8-08-20080001 azonosító számú, „Elektronikus Levéltár” kiemelt projekt költségvetése terhére ún.
„utófinanszírozás” keretében a Megrendelő által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre a
számla kézhezvételétől számított 30. napon belül.
5.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számláknak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
A tevékenység leírását és annak TEAOR számát.
A Megrendelővel kötött szerződés számot,
Vállalkozó bankszámla számát, adószámát, a bankj ának nevét és címét.
A számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
Fizetési határidőként 30 napot.
A projekt azonosítószámát: EKOP- 1.2.8-08-2008-0001.
A prioritás megnevezését és a megosztási arányokat a következő formában:
1. számlára: EKOP 1. Prioritás; aránya: 86,61%
2. számlára: EKOP 3. Prioritás; aránya: 13,39%
-

-

-

-

-

5.7. Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy másolati példányban köteles benyújtani.
5.8. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák
kiállításával, illetve az alátámasztó dokumentumokkal kapcsolatban Vállalkozóval
együttműködve az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
5.9. A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
5.10. A Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő
a Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi
teljesítése esetén jogosult kifizetni.
—

—

4

5.11. A Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul írásban tájékoztatni.
5.12. Vállalkozó a Megrendelő késedelmes kiegyenlítése esetén az MNB jegybanki alapkamat
felszámítására jogosult a késedelmi időre.

6. A szerződés teljesítése
6.1. Vállalkozó a műszaki leírásban meghatározott összes terméket egyben köteles
felülvizsgálatra, illetve átvételre átadni. Megrendelő részletekben történő teljesítést nem fogad
el.
6.2. A termékek átadásának menete
6.2.1. Vállalkozó legkésőbb a szerződés aláírásától számított 4 hónapon belül (a teljesítés utolsó
napja a szerződéskötést követő 4. hónapnak a szerződés aláírásának szám szerint megfelelő
napja, vagy ha ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap) köteles a műszaki
leírásban meghatározott összes termékeket 1-1 példányban elektronikusan szerkeszthető
formátumban, Pdf. formátumban és papíron is felülvizsgálatra átadni a Megrendelő arra kijelölt
felelőse részére.
6.2.2. Az 6.2.1. pont szerinti felülvizsgálatra történő átadást követő 10 naptári napon belüli
időpontra Vállalkozó Megrendelővel egyeztetett időpontra Workshop-ot szervez, ahol a
Vállalkozó szakemberei rövid tartalmi összefoglalását adják a termékeknek, dokumentumoknak,
bemutatva azok lényegesebb elemeit.
6.2.3. A Workshop-ot követően a Megrendelő kijelölt szakemberei, döntéshozói 3 munkanapon
belül írásban kifejtik véleményüket (Elfogadó nyilatkozatfEllenvetés), amelyet átadnak a
Vállalkozó számára.
6.2.4. Vállalkozó köteles az Ellenvetés módosítási javaslatait 3 munkanapon belül átvezetni a
termékeken, majd azokat Megrendelő részére átvételre átadni.
6.2.5. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő Ellenvetésében található bármely módosítási
javaslattal nem ért egyet, akkor azt 2 munkanapon belül írásban jelzi (Kifogás) Megrendelő felé.
6.2.6. Amennyiben Megrendelő a kifogással egyet ért, erről Vállalkozót 2 munkanapon belül
írásban értesíti, a szükséges módosítások elvégzéséhez szükséges határidő (maximum 10 nap)
meghatározásával. Ezt követően a termék átvételi folyamata a szerződés 6.2.3. pontjától
kezdődően megismétlődik.
A második sikertelen felülvizsgálatra történő átadás után, a Megrendelő jogosult a munkát
mással befejeztetni a Vállalkozó költségére és a 8.3. pont szerinti meghiúsulási kötbért követelni
Vállalkozótól.
6.2.7. Amennyiben a Kifogással Megrendelő nem ért egyet, erről 2 munkanapon belül értesíti
Vállalkozót. Vállalkozó köteles az egyet nem értésről szóló értesítéstől számított 2 munkanapon
belül a Megrendelő által az Ellenvetésben kért módon a termék módosítását elvégezni és azt
átvételre átadni.

6.3. Teljesítésigazolás
6.3.1. Az átvételre átadott termékek felülvizsgálatára Megrendelőnek 15 naptári nap áll a
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rendelkezésére. Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő aláírja a Teljesítésigazolási
jegyzőkönyvet vagy amennyiben a dokumentumokat a Vállalkozó nem a szerződés Műszaki
leírásában foglalt feltételeknek megfelelő formában vagy tartalomban készítette el, Megrendelő
jogosult írásbeli kifogással élni. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés kapcsán kifogást emel,
úgy a Vállalkozó köteles az abban foglaltaknak, az ott meghatározott póthatáridőig eleget tenni.
A póthatáridő megadása nem jelenti a késedelemből eredő kötbér követelésről való lemondást.
Vállalkozó a kifogásban foglaltak javítása után jogosult a termékeket ismételten átvételre átadni
Megrendelőnek.
6.3.2. Amennyiben a Megrendelő a felkínált átadás tekintetében 15 naptári napon belül
teljesítésigazolást nem bocsát ki, vagy ezen határidőben a teljesítés kapcsán kifogást nem emel,
úgy a teljesítést a Felek elfogadottnak tekintik és a Vállalkozó jogosult szerződésszerűen
kiállítani a számlát a Megrendelő részére.

7. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok
7.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a
Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg kizárólagos, harmadik személyeknek
átadható, időbeli és területi korlátozás nélküli 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, 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.
7.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8. Kötbér
8.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített, a 6.2.1 vagy a 6.3 pont szerint
meghatározott teljesítési határidőt elmulasztja, vagy hibásan teljesít, a késedelem-, illetőleg a
hiba kijavítása (elhárítása) időtartamának minden egyes napjára 30 000,- Ft késedelmi, illetve
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér legfeljebb 30
napra jár. Hibás teljesítésnek minősül, ha Vállalkozó nem a műszaki leírásban meghatározottak
szerint teljesít. Amennyiben a 6.2. pontban meghatározott határidők betartása Megrendelő
csúszása miatt nem lehetséges, akkor a Felek ezt jegyzőkönyvben rögzítik, és Új véghatáridőt
állapítanak meg. Ez esetben a Vállalkozó kötbér fizetésére nem köteles.
8.2. A Megrendelő a kötbérigényről számlát állít ki, és a számla összegét jogosult a késedelmi és
hibás teljesítési kötbért az esedékes vállalkozási díjba beszámítani.
8.3. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít, Úgy a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és a nettó vállalkozási díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási
kötbért követelni. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó késedelme a feladat
tekintetében eléri a 30 napot, vagy amennyiben hibás teljesítés esetén a hiba kijavítása előzetes
írásbeli felszólítás ellenére az ott meghatározott határidőig nem történik meg.
8.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) 246. g-ára figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
menetesíti a teljesítés alól.
—

—
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9. Felelősség
Felek által okozott károk tekintetében a kártérítési felelősség az alábbiak szerint alakul:
.
A Felek egymásnak okozott közvetett vagy közvetlen károk tekintetében a Polgári
Törvénykönyv szerint felelnek.
• Felek rögzítik, hogy Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi
megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal
arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal jár el.
.
Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait
gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.
.
Vállalkozó nem felel azokért a károkért, melyek a Megrendelő hibás vagy hiányos
adatszolgáltatására, információira vezethetők vissza.
• Megrendelő felel azokért a Vállalkozónál felmerült károkért, melyek a hibás vagy
hiányos adatszolgáltatására, információira vezethetők vissza.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 132.
ban foglaltak f~gyelembevételéve1 és kizárólag írásban módosíthatják.

~-

10.2. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult, a szerződéstől azonnali hatállyal írásban
elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél (a Vállalkozó,
illetőleg a Megrendelő):
.
csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áh, 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.
10.3. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha indokolt ok nélkül
elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a munkavégzést, vagy olyan jelentős a
késedelem, hogy a véghatáridőre való teljesítést kizárja.
10.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.
10.5. 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 fiiggetlenül az adathordozó jellegétől.

11. Összeférhetetlenségi nyilatkozatok
11.1. Felek kijelentik, hogy:
.
Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött
szerződéseik megsértését.
• Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely szerint
jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogait sértené.
.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy felszámolási eljárás,
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vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan hatósági
vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben megszabott
kötelezettségei teljesítésében.
11.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

12. Alkalmazottak foglalkoztatásának korlátozása
12.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogyjelen szerződés szerinti kötelezettségeit független
szakértőként hajtja végre, tulajdonosai, illetve munkavállalói nincsenek alkalmazotti, vagy
tulajdonosi kapcsolatban a Megrendelővel.

13. Kapcsolattartás
13.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó
jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról
egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét
megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek Új Kapcsolattartó
kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó
személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos és
nem igényli a szerződés módosítását.
13.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az
alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén
tekinthető érvényesnek.
13.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Név: Tóth Péter
Beosztás: projektigazgató
Telefon: ±36 1 459 4200/6679
Fax: ±36 1 303 1000
E-mail: toth.peter~nisz.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Gyursánszky János
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefon: ± 3630 971 3367
Fax:+36 12105522
E-mail: gyursanszky~veritan.hu
13.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosult(ak):
Név: Kozák Gyula
Beosztás: fejlesztési ágazati igazgató
Telefon: ±36 1 459 4200/6590
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Fax: ±36 1 303 1000
E-mail: kozak.gyula~nisz.hu
13.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
13.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül,
az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

—

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
13.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.
13.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot
az ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

14. Titoktartás
14.1 A Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés
lényeges tartalmáról.
14.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során a Kbt.
71. ~ szerinti értékelési szempont alapján értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
14.3. Szerződő Felek biztosítják, hogy önmaguk, valamint alkalmazottaik és képviselőik
titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban
keletkező vagy tudomásukra jutó információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá
azokat soha, semmilyen okból sem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik
fél számára, kivéve, amennyiben azt a Szerződés megengedi vagy a közzétételt jogszabály
rendeli el. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel
összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos
következményekkel járna.
14.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki.
14.5. A Vállalkozó és Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai titoktartási
kötelezettséggel tartoznak a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi üzleti titok,
információ, adat és dokumentum vonatkozásában.
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14.6. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért.
14.7. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Megrendelő jogosult ajelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni/a szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

15. Referencia
Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy jelen szerződés sikeres teljesítése esetén arra a Vállalkozó,
mint referenciára hivatkozzon. Abban az esetben, amennyiben a szerződés tárgyának egyes
részei bizalmasak, úgy a Megrendelő kérésére a Vállalkozó a teljesítési igazolást követően a
referencia publikus részeinek igazolására sablont ad át a Megrendelőnek, aki annak kitöltésével
adja jóváhagyását a munka referenciaként történő meghivatkozására.

16. Vis Major
Feleknek a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell egymást a Vis Major eseményéről,
megadva a Vis Major pontos okát, valamint a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos várható
hatását. Amennyiben a Vis Major jelentősen késleltetné a jelen szerződés teljesítését, Feleknek
egyeztetniük és dokumentálniuk kell ajelen szerződésben szükséges módosításokat.

17. Vegyes és záró rendelkezések
17.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy „Elektronikus Levéltár” kialakításának
finanszírozója (támogatást nyújtó) és annak képviselői, valamint a jogszabályban arra
feljogosított, illetve kötelezett szervek jogosultak a Projekt megvalósításához igénybevett
támogatás rendeltetésszerű felhasználását bármikor ellenőrizni.
17.2. A Vállalkozó továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó
iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az e
pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani,
továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges információk, adatok, tények,
körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást
megadni.
17.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával
kapcsolatban az Allami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát illetően az Allami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~-ára illetőleg
a közpénzek
felhasználásának nyilvánosságával kapcsolatosan
a Ptk. 81. ~-ában rögzítettek alapján az
Allami Számvevőszék ajelen szerződésben megállapított feltételek és a teljesítések tekintetében
ellenőrzési jogosultsággal bír.
—

—

17.4. A 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.
17.5. Ha Megrendelő és Vállalkozó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30
(harminc) napon belül nem tudja békés úton rendezni szerződéses vitáját, mely a Szerződés
alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, a szerződő felek a jogvita elbírálására, hatáskörtől
fiiggően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
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17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra és a Kbt. rendelkezései az irányadók.
17.7. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.
17.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek
Szigorú teljesítéséhez, illetve a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy
választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyan annak 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.
17.9. A Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező
érvényűnek fogadják el.
17.10. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
17.11. Jelen szerződést aláíró személyek ezúton nyilatkoznak, hogy rendelkeznek a dokumentum
aláírásához szükséges képviseleti joggal.
Mellékletek:
1.

számú melléklet: Műszaki leírás

Budapest, 2012. július 20.
lnfokomn1unikáLS3~~tó
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1081 Buda;~~ ~
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
Megrendelő
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1. számú melléklet
Műszaki leírás
(az Ajánlattételi dokumentáció V. fejezete)

Az elvégzendő feladat a 335/2005. (XII.29.) Korm. sz. rendelet 65. ~ (2) bekezdésében, valamint a
1995. évi LXVI. törvény 35/A. ~ (2) bekezdésében meghatározott jogszabály szövegszerű
tervezetének és technikai specifikációjának elkészítését valamint annak szakmai indoklását
foglalja magába. A terméknek összhangban kell lennie a projektben elkészült, a Magyar Országos
Levéltár által az EKOP 1.2.8.-08-2008-0001 azonosító számú projekt során megrendelt szabályozási
termékekkel:
-

-

Szabályozási modell és fogalomtérkép,
Az elektronikus levéltári iratok hosszú távú megőrzésével szemben támasztott követelmények,
A papír alapú dokumentumok megbízható elektronikus másolatával szemben támasztott
technikai követelmények és gyakorlatban alkalmazható elj árásrend elkészítése,
A levéltári átadásra kerülő elektronikus iratok megőrzésére vonatkozó levéltári elvárások és
gyakorlati útmutató.

A termékeket a megrendelő a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.
A jogszabálytervezetnek, a kapcsolódó technikai specifikációnak és a szakmai indoklásnak fel
kell ölelnie az alábbi három területet:
1. Az átadásiformátunwkra vonatkozó javaslat elkészítése:
A feladat részeként meg kell határozni az elektronikus levéltárba befogadható fájlformátumok
körét. Az indoklásnak meg kell határoznia, hogy az iratok levéltári átadásakor általában melyek az
elvárt formátumok általános jellemzői Vagyis azok a tulajdonságok, amelyek alkalmassá tesznek
egy formátumot hosszú távú megőrzésre, illetve használatra. A terméknek más országok
gyakorlatát is figyelembe véve vizsgálnia kell a követelmények fenntarthatóságának lehetőségeit.
Az irodai alkalmazások fejlesztése új fájlformátumokat eredményezhet, így az ezzel kapcsolatos
követelményeket megfogalmazó dokumentum rendszeres felülvizsgálatot igényel. A feladat a
Hollandiában, Dániában, Kanadában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Egyesült
Királyságban és az Egyesült Allamokban is létező szabályozás elemzésének segítségével
támaszkodva a levéltárak adatvagyon felmérésének eredményére a Magyarországon általánosan
alkalmazott fájlformátumok levéltári szempontok szerinti értékelése.
—

—

2. A levéltári átadás műszaki követelményeinek meghatározása:
A specifikációnak javaslatot kell tennie a levéltárba helyezendő elektronikus dokumentumokat
előállító szoftverek és az elektronikus levéltár közötti adatcsere lebonyolításának módjára, valamint
az adatcsere követelményeinek meghatározására, vagyis tartalmaznia kell az elektronikus köziratok
e-levéltárba adásának műszaki követelményeit (struktúra, formátum, adathordozók, metaadatok).
Az Elektronikus Levéltár projekt kézzelfogható közelségbe hozta a különböző elektronikus
rendszerek közötti gyakorlati interoperabilitás alkalmazását. Jelentős problémát jelent, hogy a
magyar szabályozás és a napi iratkezelési gyakorlat pont ezen a téren a legelmaradottabb. Az egyes
intézményi iratkezelő rendszerek között minimális a lehetőség az adattovábbításra, átadásra, mivel
olyan eltérő logikai és fizikai adatszerkezeteket implementálnak a különböző szállítók, hogy
közöttük sokszor még drágán kifejleszthető konverziós eljárásokkal sem lehet tökéletes a tartalmak,
metaadatok átadása.
Az elkészítendő terméknek pontosan meg kell határoznia az iratkezelő szoftverekben létrehozott
állományok metaadatainak logikai struktúráját (irattári terv, irattári tételek, iktatókönyvek,
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főszám/alszám struktúra illetve laj stromszámos rendszer, irattípusok, azonosítók), az adatcsere
sérnáját, hogy az interoperabilitás érdekében minden iratnyilvántartó rendszer megjelenítse,
exportálni és importálni legyen képes a kezelt tartalmat ebben a struktúrában is. A feladat része az
átadással kapcsolatos kötelező és opcionális metaadatok meghatározása és a megvalósítása műszaki
követelményeinek definiálása, az európai nemzeti projektek, különös tekintettel a GEVER (Svájc),
ELAK (Ausztria) és DOMEA (Németország) projektek keretében kidolgozott adatcsere
szabványokra és a Moreq2o 10 adatcsere szabványára.
3. Az elektronikus köziratok e-levéltárba adása eljárásrendjének kialakítása
A feladat a CCSDS-nek az OAIS szabvány funkcióit megelőző tevékenységekre kidolgozott
PAIMAS szabványban megfogalmazott Producer-Archive Interface Methodology Community
Standard kialakítása az EU nemzeti levéltárainak gyakorlatával összhangban. A feladat része
beavatkozási pontok meghatározása, és módszertana, e-iratátvételi szabályzat kidolgozása
(folyamat, teljesség, megfelelőség, hitelesség biztosítása az átvétel során).
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