Szállítási szerződés

amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám: 10585560-2-42,
képviseli: Szabó Zoltán Attila), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az OMIKRON Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1084
Budapest, József u. 53.; adószáma: 13613121-2-42; cé~egyzékszáma: 01-09-864341;
számlavezető pénzintézet CIB Bank Zn., bankszámlaszáma: 10700385-43421505-51100005,
képviseli: dr. Váradi János ügyvezető igazgató), mint szállító (a továbbiakban Szállító)
továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között.
-

1. Előzmények
Megrendelő az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP)
keretében a 4/2011(1.28.) kormányrendelet szerint megkötött Támogatási Szerződés alapján
finanszírozott EKOP-3.1.2.10-2011 2011-0001 számú „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó „Hálózati és VoW
eszközök tervezés, szállítás és implementáció III.
Intézményen belüli redundáns
hálózat kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló
CVII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. * (7) bekezdés a) pontja szerint, hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított, amelynek a nyertese a Szállító
lett.
Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az ajánlati felhívás és dokumentáció, különös
tekintettel annak műszaki leírása (a továbbiakban: Műszaki leírás, 1. számú melléklet),
valamint a Szállító 2012. november 20. napján beadott ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat, 2.
számú melléklet) alapján jön létre a Felek között. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
Szerződés rendelkezéseit, Szállító ajánlatát, az ajánlati felhívás és dokumentáció
rendelkezéseit kell figyelembe venni.
-

Szállító, a Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a Szerződés tárgyát,
illetőleg annak megvalósítását valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási
szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós
támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat, illetőleg a Szerződéshez csatolt (3.
számú melléklet), a Megrendelők és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban:
NFÜ), mint Támogató között létrejött Támogatási Szerződéshez kapcsolódó összes
dokumentumot, illetve dokumentumok kivonatát.
Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés és a Támogatási szerződés között
ellentmondás van, úgy a Támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak. Tudomásul veszi
továbbá, hogy a Szerződés a Megrendelők és a Támogató által megkötött Támogatási

szerződés jogi sorsát követi, Vagyis annak hatályvesztése, módosulása, érvénytelensége, azzal
megegyező joghatással bír a Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.
Megrendelő az Egységes Infrastruktúra kialakítása céljából hálózati átalakításokat tervez,
valamint az egyes telephelyek hálózati forgalmának redundanciáját építi ki.
Ezen eszközökhöz szükséges az 1. sz. mellékletben részletezett telephelyeken a redundancia
kiépítéséhez szükséges beépített CAT6 és optikai kábelek, csatlakozók, kiegészítők és
eszközök szállítása.
2. A Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Szállító vállalja a Műszaki leírásában megjelölt mennyiségű és
műszaki tartalommal rendelkező anyagok és eszközök (továbbiakban: Informatikai eszközök)
leszállítását ás üzembe helyezését az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, az
Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglalt feltételek szerint.
k.

3. A Szerződés időbeli hatálya
1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító az Informatikai eszközöket a Szerződés
mindkét fél általi aláírását követő 90 napon belül köteles leszállítani a Műszaki
leírásban meghatározott telephelyekre.

2.

Megrendelő elő-, ás részteljesítést elfogad. Ez utóbbi esetben a Szállító jogosult az
egyes telephelyekre az oda szállítandó eszközöket külön-külön, más időpontokban
leszállítani ás üzembe helyezni, azonban az utolsó szállítás ás üzembe helyezés
időpontja nem haladhatja meg a 3.1’ pontban meghatározott időtartamot.

3.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító jogosult a Szerződés 6. fejezetében
meghatározottak szerint egy darab részszámlát benyújtani az addig teljesen befejezett
telephelyekről (az oda leszállított és üzembe helyezett eszközökről), amennyiben a
részteljesítést a Megrendelő ana jogosult képviselője a Szerződésnek megfelelően
írásban igazolta (részteljesítés igazolása).
—

—

4. A Szerződéses teljesítés helye
Felek megáHapodnak abban, hogy Szállító az Informatikai eszközöket az 1. számú
mellékletben meghatározott telephelyekre köteles saját szállítóeszközével, ás saját költségén
leszállítani a Szerződésben meghatározottak szerint.
5. A Szállítói díj
1.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítése
esetén
összesen
14.996.198,-Ft
+
Áfa,
azaz
tizennégymillió
kilencszázkilencvenhatezer százkilencvennyolc forint ± Ma összegű szállítói díj at
fizet a Szállítónak.
-

-
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2.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító kettő darab számla benyújtására jogosult.
Az első számlát a 3.3 pont szerint, míg a második számlát a Szerződésben
meghatározott feladatok maradéktalan, szerződésszerű, Megrendelő arra jogosult
képviselője által igazolt teljesítését követően jogosult a hatályos jogszabályoknak és a
Szerződés 6. fejezetében meghatározottak szerint kiállítani és benyújtani.

3.

Az egyes telephelyekre szállítandó eszközök típusát, darabszámát a Műszaki leírás, míg
az azokért fizetendő egységárakat az Ajánlat, Műszaki- és kereskedelmi ártáblázat
elnevezésű excel táblázata tartalmazza.

4.

A Szállító hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendő szállítói díjból levonásra kerüljön az
általa nem vitatott, esedékes kötbér, illetve az esetleges visszaszállítási költség. A
Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Szállító csak a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult átwházni (engedményezés).

5.

Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számla kiállítása és a számla
kiegyenlítése forintban történik.
6. Fizetési feltételek

1.

A Szerződés hatálya alatt a Szállító a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a
számlát a Megrendelő visszautasíthatj a.

2.

Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi
36./A. * rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

3.

A szállítói díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.* (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a
Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően
állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

4.

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás

5.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében végzett tevékenységéről
számlázási periódusonként részletes tevékenységi beszámolót köteles készíteni és azt
teljesítésigazolásra a Megrendelőnek benyújtani.

6.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a (rész)teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott számlák nettó értéke az Eur6pai Unió alapjából
történő támogatásból az EKOP-3. 1.2.10-2011-201 1-000 1 azonosítószámú kiemelt
projekt költségvetése terhére tin. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő
Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerülnek kifizetésre.

XCII.

törvény (Art.)

7. A számlák (részszámlák) Áfa tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át Szállító
részére a számla kézhezvételét követő 15 napon belül. Ha a Megrendelő részéről
kifogás merül fel a benyújtott számlával összefliggésben, úgy a Megrendelő köteles a
kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Szállítóhoz. Ebben az esetben az
átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
8. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint a nettó szállítói díj at (részletet) a
Megrendelő kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését
követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet
egyenlíti M közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A Szállító
továbbá tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint
kedvezményezettet a kifizetési kérelem hiánypótlására szólíthatja fel. A fizetési
határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
9. A (rész)számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:
A (rész)számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a (rész)számlát Megrendelő
nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.
A számlákon szerepeltetni szükséges:
a. a szállított szolgáltatások megnevezését, VTSZ/SZJ számát,
b. a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001),
c. a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés
számot,
d. a fizetési határidőként a 45 napot,
e. az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a
fedezetet biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést,
f. a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,
g. a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
10. Szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia
a nettó egymillió forintot.
11. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások
felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon
meg.
12. A szállítói frnanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
13. A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
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14. A szállítói díj késedelmes megfizetése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyv 301./A
*-nak megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosult.
15. Felek kijelentik, bogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik, így annak 57.
*-a alapján szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Megrendelő a Szerződésben
köteles biztosítani a Szállító részére a Szerződés elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
16. Ha a Szállító az ajánlattétel során úgy nyilatkozik, bogy igényt tart a fenti előlegre,
annak kiutalása érdekében a Felek a Korm. rendelet 5’7. *-ban foglaltaknak megfelelően
kötelesek eljárni.
17. Amennyiben a 6.16. pont alapján előleg kifizetésre kerül sor, a Szállító köteles a
folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség javára szóló, a Kbt. 126. * (6) bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. A
Szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy
többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség
is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
-

-

7. Szerződő felek jogai és kötelezettségei
Szállító köteles az Informatikai eszközöket sértetlen, gyári csomagolásban leszállítani
az 1. számú mellékletben meghatározott telephelyekre, 90 napon belül.
2.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító teljesítése akkor tekinthető
szerződésszerűnek, ha Szállító az Informatikai eszközöket az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban, az Ajánlatban illetve a Szerződésben rögzített mennyiségben, a
Szerződésben meghatározott teljesítési helyre és teljesítési határidőn belül leszállítja, és
az Informatikai eszközök megfelelnek a fentebb említett dokumentumokban előírt
minőségi követelményeknek.

3.

Megrendelő az Informatikai eszközök tulajdonjogát szerződésszerű teljesítés esetén az
5.1. pont szerinti ellenérték megfizetésével szerzi meg.

4.

Az Informatikai eszközök mennyiségi és minőségi átvétele, a teljesítési helyszínen
történik. Az átadás-átvétel megtörténtét mindkét Fél az átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásával igazolja. Amennyiben az Informatikai eszközök a 7.2. pontban előírt
követelményeknek nem felelnek meg, úgy Megrendelő az átvételt, és a jegyzőkönyv
aláírását megtagadhatja. Szállító a Megrendelő által me~elölt hiányosságokat, hibákat
haladéktalanul, de legfeljebb egy héten belül köteles kijavítani, a cserére szoruló
alkatrészeket kicserélni, a hiányzó dokumentumokat átadni.

5.

A Szállító az Jnformatikai eszközök leszállításával kapcsolatos tevékenységeket a
teljesítés helyén saját eszközeivel ás szakembereivel végzi, vagy végezteti el, amely
magában foglalja az Informatikai eszközök, anyagok üzembe helyezését is.

6.

A Szállító köteles valamennyi telephelyen a szerződésszerűen elvégzett szállítást és
üzembe helyezést követően a telepített rendszerekről megvalósulási dokumentációt
készíteni, amelynek elengedhetetlen része a hiteles mérési jegyzőkönyv az összes
telepített végpontról (a megvalósulási dokumentáció minimális tartalmi elemeit a
Műszaki leírás 1.1. pontja tartalmazza.). Szállító köteles a megvalósulási dokumentációt
és mérési jegyzőkönyvet a Megrendelőnek átadni, amely a teljesítésigazolás feltétele,
annak elválaszthatatlan részét képezi.

7.

A szállítás során Szállító, illetve képviselői, megbízottai egyéb közreműködői kötelesek
valamennyi vonatkozó tűz-, beleset-, érintésvédelmi-, környezetvédelmi-, higiéniai-,
munkavédelmi-, ás egyéb vonatkozó biztonsági előírást betartani. Ezen kötelezettsége
megszegésével a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott károkért Szállító
a Polgári Törvénykönyvben foglalt kártérítési szabályok szerint felel. Megrendelő ilyen
esetben a Szállító eszközeiben bekövetkezett kár, vagy Szállító képviselői, megbízottai
testi épségében, egészségében bekövetkezett károkért való felelősségét
felróhatóságának hiányában előzetesen kizárja.

—

—

8.

Szállító tudomásul veszi, hogy szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében a
Szállítónak, illetve képviselőinek, megbízottainak és egyéb közreműködőinek szükséges
a Megrendelő telephelyére való belépése. A Szállító elfogadja és betartja a Megrendelő
telephelyén érvényben lévő biztonsági (illetve egyéb) előírásait ás szabályait, amelyek a
telephelyre történő be- és kiléptetésre, valamint az ott tartózkodásra vonatkoznak.
Szállító kötelezettsége, hogy ezen szabályokat a nevében vagy képviseletében eljáró
személyekkel ismertesse és betartassa. Megrendelő ezen előírásokról Szállítót a szállítás
tervezett időpontja előtt legfeljebb 5 munkanappal korábban írásban tájékoztatja.

9.

Szállító az Informatikai eszközök leszállításának pontos időpontjáról köteles
Megrendelőt legalább a tervezett időpontokat 2 munkanappal megelőzően írásban
tájékoztatni, amelynek elfogadását Megrendelő haladéktalanul köteles visszaigazolni,
amennyiben rendelkezik az üzembe helyezéshez szükséges engedéllyel. Ha nem
rendelkezik még az engedéllyel, arról is haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót, aki
így az adott telephelyre nem szállíthat. Ez nem minősül sem a Szállító késedelmének,
sem a Megrendelő szerződésszegésének. Szállító 5 mmikanappal korábban köteles
megadni a telephelyekre történő bejutáshoz a Szállító képviselőjének nevét, anyja nevét,
személyi igazolvány számát.

10.

Szállító a szállítással egyidejűleg köteles Megrendelő részére az Informatikai eszközök
telj es magyar nyelvű műszaki dokumentációj át, magyar nyelvű gyártói adatlapját, és
amennyiben van ilyen a minőségi és egyéb tanúsítványait 1-1 (egy-egy) példányban
átadni.
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8. Jótállás, kötbér
A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított Informatikai eszközök aikalmasak a
rendeltetésszerű használatra, valamint megfelel a mindenkor érvényben lévő
jogszabályoknak, előírásoknak, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, az
Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltalcnak.
2.

Szállító az Informatikai eszközökre, annak alkatrészeire az Informatikai eszközök
átadásától számított 36 hónap időszakra szóló jótállást vállal és köteles az erről szóló
jótállási jegyet (garancialeveletigaranciaj egyet) a szállításkor Megrendelő részére
átadni. Jelen pont előírása nem terjed lŐ a Műszaki leírás 2. számú táblázat „Egyéb” és
„Egyéb2” elnevezésű oszlopában szereplő eszközökre, amely eszközök esetében a
gyártó által biztosított garanciális időtartamig terjed lŐ ajótállás ideje.

3.

Szállító a 8.2. pont szerinti, teljes körű, helyszíni jótállást az alábbi feltételeknek
megfelelően köteles vállalni:
-

-

-

-

-

-

-

-

4.

A meghibásodott eszközöket Megrendelő szakértői cserélik a felhasználóknál
és a meghibásodott eszközöket tárolják, és a hibát bejelentik Szállítónak,
Megrendelő munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben
telefonos és email alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel
kapcsolatos hibabejelentések fogadására,
A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Megrendelő felé,
A meghibásodott eszközöket Szállítónak el kell szállítania és a javítást saját
telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő eszközöket
vissza kell szállítania arra a telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította,
A bejelentéstől számított 1 munkanapon belül meg kell történnie a hiba
elhárításának,
A bejelentéstől számított 10 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított és
hibátlanul működő eszközt,
A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie
a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem
számítható fel,
A nem javítható eszközöket Szállítónak cserélnie kell az előzőekben rögzített
15 murikanapon belül.

Felek megállapodnak abban, hogy fentieken túlmenően a jótállási, szavatossági igények
érvényesítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.
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5.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállitó a Szerződés 3.1. pontjában
meghatározott végteljesítési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, úgy a késedelembe
esés idejére köteles minden késedelmes nap után az 5.1. pont szerinti nettó szállítói díj 5
%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem
haladhatja meg az 5.1. pont szerinti nettó szállítói díj 25%-át (huszonöt százalékát). Öt
napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Megrendelő jogosult a Szerződéstől
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, és a 8.7 pont szerinti kötbért követelni.

6.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a Szerződésben foglaltakhoz
képest hibásan teljesít, úgy Szállító köteles a hibás teljesítés után az 5.1. pont szerinti nettó
szállítói díj 15 %-ának (tizenöt százalékának) megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért
megfizetni. Kétszeri hibás teljesítés esetén, és/vagy ha a Szállító a Megrendelő által
megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja lő Megrendelő jogosult a
Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, és a 8.7 pont szerinti kötbért
követelni.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés a Szállítónak felróható okból
véglegesen meghiúsul, és az Informatikai eszközöket Szállító a Megrendelő részére
szerződésszerűen nem szállítja le, úgy Megrendelő a jelen Szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával elállhat, és ez esetben Szállító köteles az 5.1. pont szerinti ellenérték 30 %ának (harminc százalékának) megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért megfizetni. Ebben
az esetben késedelmi és hibás teljesítési kötbér nem számolható fel.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér
megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül
esedékes.

9. Titoktartás
A Szerződés teljesítése során bármely fél tudomására jutott olyan információk, amelyek
a másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire,
szolgáltatásaira, vagy technilcai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és
azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.
2.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a Szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.

3.

Ajelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan
ideig fennmarad.

10. Vegyes rendelkezések
Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek:

S

C

a Megrendelő részéről:
Teljesítés igazoló: B abócsy László projektmenedzser
e-mail: babocsy.laszlo@nisz.hu
Telefon/Fax: 06 1 459 4200 / 6586; 06 30 9613482
Szakmai kapcsolattartó: Bali György osztályvezető
e-mail: bali.pyor2y@nisz.hu
Tel: +36 1 795 5378
Mobil: +36 70 332-4262
Fax: +36 1 301 3069
a Szállító részéről:

Valacsay Andrea
e-mail: valacsay@omikron.hu
Telefon/Fax: +361/210-2881; +3670/333-7544; +361/3140090

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik.
2.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mindkét fél által történő aláírása napján
lép hatályba, és azt kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásban, egy okiratba
foglaltan módosíthatják a Közbeszerzési Törvény 132.*-ban előírt feltételeknek
megfelelő esetben. Bármely fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy
egyoldalú nyilatkozatra tett észrevétele, válasza nem minősül a Szerződés
módosításának.

3.

Elállási jog illeti meg a Megrendelőt különösen a következőkben felsorolt, a Szállító
által tanúsított alábbi esetekben:
a) Szállító 5 (öt) napot meghaladóan késedelmesen teljesít;
b) Szállító ismétlődő hibás teljesítése esetén, és/vagy a Szállító a Megrendelő által
megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki;
c) a Szállító a jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi,
és/vagy a szerződésszegő magtartását az erre történő írásbeli felhívásban megjelölt
határidőn belül sem szünteti meg;
d) a Megrendelő okmányaival, bélyegzőivel történő visszaélés;
e) a Szállítóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy
végelszámolását határozza el.

4.

A Szállító a rendkívüli felmondás jogát akkor jogosult gyakorolni, ha

a) a Megrendelő Ezetési késedelembe esik és a késedelem időtartama a 30 (harminc)
napot meghaladja;
b) a Megrendelő a Szállító tevékenységének szerződésszerű teljesítését akadályozza, az
erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően;
c) a Megrendelővel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás kerül megindírásra, vagy
végelszámolását határozza el.
5.

Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják,
és tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények
megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak
abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek
egymással a Polgári Törvénykönyvben meghatározott keretek között egymással
elszámolni.

6.

Szállító mdomásul veszi;
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXV. törvényben, továbbá a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján
az AlIamj Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési
j ogosultságát, továbbá
-

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat, különösen azokat
a rendelkezéseket, amelyek szerint jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló
tájékoztatást a Megrendelő üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg.
-

7.

Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül
jogosultak. Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással,
legfőbb vagy egyéb szervük vagy más harmadik személy részéről szükséges
hozzájárulással a jelen Szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek
teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata
érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra.

S.

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés
többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a feleknek olyan
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált
rendelkezés eredeti céljának.

9.

A felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés
eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásról szóló 1952.
évi IH. törvény szabályai szerint.

10.

A Megrendelő a Kbt. 125. ~ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat
írja elő:
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a) a Szállító nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével ősszernggésben
olyan költségeket, melyek az 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Szállító a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
11.

A Szerződés mellékleteit képezi:

—1. sz. melléklet: Műszaki leírás;
2. sz. melléklet: Kereskedelmi- és műszaki ajánlat;
3. sz. melléklet: Támogatási szerződés;
-

-

12.

Felek kijelentik, hogy egyebekben a Közbeszerzési Törvény, a Polgári Törvénykönyv,
illetve a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

13.

Felek a tizenegy számozott oldalból és három darab mellékletből álló Szerződést
elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt j óváhagyólag 5
példányban aláírták, amelyből 4 példány a Megrendelőt és I példány a Szállítót illet.
—

Budapest, 2012.

—

Budapest, 2012.

Megrendelő

..
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Szállító részérő

\
..

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

I.»~

dr. Váradi4ános
ügyvezető igazgató
OMIKRON Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság

Dr. Asztatos Dőra Ügyvédi Iroda
Tej/Fax; 06.1.705.0498
1063 Budapest Bajnok u 11. fsz.6.
Adószjm 18034817.2.42
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KIÍRÁS TÁRGYA: HÁLÓZATI KÁBELEK CSATLAKOZÓK SZÁLLÍTÁSA

1.1
Általános elvárások
Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúra kialakítása céljából hálózati átalakításokat és a már
meglévő rendszer bővítését tervezi, valamint az egyes telephelyek hálózati forgalmának
redundanciáját építi ki, úgy hogy a leszállítand6 alkatrészek illeszkedjenek a már telepített
berendezésekhez.
Az 1. számú táblázatban Ajánlatkérő megadja a redundancia kiépítésének viszonylatait. A
megadott kábelhosszak becsült értékek. Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlatadás előtti
helyszíni bejárásra. A helyszíni bejárás ütemezését a 3. számú táblázat tartalmazza. A helyszíni
bejárással kapcsolatos részletes információkat az Ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 1.8. pontja
tartalmazza. A 2. számú táblázatban Ajánlatkérő megadja az egyes telephelyeken a feladat
végrehajtásához szükséges csatlakozók és berendezések típusait, ezeket a vonatkozó iparági
szabványok és a már telepített és ott üzemelő berendezések és eszközök tulajdonságai határozzák
meg.
Ezen eszközök számára szükséges a továbbiakban részletezett telephelyeken a redundancia
kiépítéséhez szükséges beépített CAT6 és optikai kábelek, csatlakozók, kiegészítők és eszközök
szállítása.
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek,
melyet az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan,. Az
ajánlatadónak rendelkeznie kell az általa megajánlott kábelezési rendszerek telepítéséhez és a
gyártói garancia vállalásához szükséges oklevelekkel, minősítésekkel. Ezen dokumentumok
másolatát a nyertes ajánlattevő köteles a a szerződéskötést megelőzően az Ajánlatkérő részére
rendelkezésre bocsátani mellékelni.
Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia szükséges egy szállítási és üzembehelyezési Ütemezési tervet,
amely a tárgyalások során kerül véglegesítésre.
A telepített rendszerről megvalósulási dokumentációt kér Ajánlatkérő, mely elengedhetetlen része
a hiteles mérési jegyzőkönyv az összes teleptett végpontról.
A megvalósulási dokumentáció minimális elvárt tartalma:
a telepített végpontok mérési jegyzőkönyve;
ábrázolja a telepített kábelek nyomvonalát;
a rackszekrénybe történt kifejtés ábra.
-

-

1.2
Cél állapot
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termékek
szállítását kell vállalja az alább szereplő telephelyeken a megadott mennyiségek és határidők
betartásával.
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Épületen belüli redundancia kialakításához szükséges gerinckábelek (1. számú táblázat)
MultiMódut (5 525) küljbeltérl optikai kábelépltés

Sl’~IeMódus (9125) kül/beltérl a etikai kábelépités
Meglévőtáicára

~pület (intézmény)
Jázsefnádortér2-4,(NGM)
Szédtenyi tér(Bl’4)
Akadémia u.S. NEFF.’)
Aranyi u.6.8.(NEFMI)

Szalayu. 10.14. (I4EFMI)
Báthory U. 10. (KIM)
Báthory u. 12. (KIM)
Kossuth tér 1-3 (Parlament)
Kosnuthtér2-4(Kfl
Fő U. 44-S& (NFM)
Vám u. S-7. (NFM)
Iskola 53. (NFMI

Kossuth tér 11, (VM)

Kálmán I 2 04GM)

~kÓ a. ÍMe’)
Honvédu.13-15.(NGI4

Érszám Hossz
Honnan
Hová
4
51
Hagyterem
Államtitkárság
4
140
Államtitkárság
Koseuth
4
110
JözsefG-1
Pládor4-1
16
SO
Telefonközpont
Szeraerszoba
4
40
1. emelet
2. emelet
4
W
2, emelet
3. emelet
4
40
4. emelet
7. emelet
4
110
4. emelet
Fezt. hátsó
4
60
Alagnor
IA
4
15
2A
IA
4
90
4A
48
4
15
M
GA
4
(0
6. eme et
315
4
110
2 eme et B olda
Földszint
4
110 Alagsor lOes rend. Al~or 13-as rend
4
40
4, emelet
S. eeneletA oldal
— —
4
60
4, emelet
S emelet Boldal
4
13
1 cent. rendező
2 em, rendez6
4
25
4 em. rendező
6. em. rendező
4
40
1 cent. rendező
S. em, rendező
4
50
S cent. rendező
7 em. rendező
4
110
Ftzt OVRAM
142 rendező
4150
NFl
PS
4
60
4V
Ill
4
85
411
41
4
170
Iszt.13(SZK)
gazda)GI)
4
40
fszt.sS(SZK)
szerverszoba
4
50
szervemzoba
FI
4
75
2cm. 205
ISV
4
70
semi
Fill
460
A2
82
4
55
82
telközp(fszt)
4
60 . emelet géplerer
lom. galéria
4
90
PS
Ag

Kitejtés tW.usa
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
SC
SC
ST

kitejthető-e
Igen
lien
nem
nem
lien
lien
lien
nem
lien
lien
lien
lien
nem
lien
nem
lien
igen
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
lien
nem
nem
igen
lien
igen
nem
nem
ne
Igen

Z’CatGFIP réz kábelépités
Meglévőtálcám

Érszám Hossz

4

60

Honnan

Hová

Kifejtéstipusa

kllejthető-e

1. emelet

Fszt, gépterem

FC

Igen

Meglévő paneire
Hossz

to

70

Honnan

Hová

Telelonközpont Központ-szeever

419

315

Klfejtést~usa

klle)thető-e

RI4S

nem

RI4S

nem

e

...
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Épületen belüli redundancia kialakításához szükséges
anyagok és eszközök
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Ütemezés (Helyszíni bejárás) 3. számú táblázat
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Az ajánlatkérő a végleges megrendelésében a fenti darabszámot maximum 3Q% mértékig
növelheti.
Szállítási ütemezés:
Legkésőbb a szerződéskötést követő 60. naptári napon belül.
Ajánlatkérő elő- és részteljesítést elfogad.
További teljesítések előzetes egyeztetés után a megrendeléstől számított 30 napon belül, a
megrendelés tartalma szerint.
Az eszközök kiszállítási helyszíne a táblázat szerint.
1.3
Eszközökkel kapcsolatos elvárások
Az ajánlatban a meglévő Infrastruktúra bővítése miatt csak a kiírt eszközök szállítása lehetséges.
Ajánlatkérő erre tekintettel nem fogadja el a funkcionálisan megegyező, de eltérő eszköz
szállítását.
1.4
Ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hálózati eszköz szállítása a meghatározott
határidőknek megfelelően, a megadott telephelyekre, a meglevő rendszerekbe szerelve,
működőképes állapotban. A működést tesztekkel és mérésekkel igazolva, mérési és
üzembehelyezési jegyzőkönyvekkel.
1.5
GaranciálIs feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni
garanciáját a kiszállítástól számított 3 évig az alábbi feltételeknek megfelelően:
.

.

.

A meghibásodott eszközöket Ajánlatkérő szakértői cserélik és a meghibásodott eszközöket
tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően Ajánlattevő munkanapokon, munkaidőben
telefonos és email alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos
hibabejelentések fogadására.
A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé
A meghibásodott eszközöket Ajánlattevő elszállítja és a javítást saját telephelyén végzi el.
A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania arra a telephelyre,
ahonnan eredetileg elszállította.

.

A bejelentéstől számított 1 munkanapon belül meg kell történnie a hiba elhárításának.
A bejelentéstől számított 10 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított és hibátlanul
működő eszközt.

.

.

A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.
A nem javítható eszközöket nyertes Ajánlattevőnek cserélnie kell az előzőekben rögzített
15 munkanapon belűl.

C

C

Kereskedelmi-és műszaki ajánlat (~Hálózati és VoW eszközök tervezés, szállítás és implementácló III. Intézményen belüli redundáns hálózat
kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzése”
-

Anyagok-eszközök_ajánlat_Összesen nettó (HUF):

O

Kábelezés_ajánlat_összesen nettó (HUF):

O

Mindösszesen nettó (HUF):
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Támogatási Szerzódós

amely létrejött
‚

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési ás Urbanisztikai Nonprofit Tűt mint közreműködő szervezet (a továbbiakban
Közreműködő Szervezet)
‚

Postacím: 1015 Budapest, Gellérihegy utca 30-32.
Székhely: 1016 Budapest, GeUédhegy utca 30-32.
Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető igazgató ás Kovács Zsolt
ügyvezető igazgató-helyettes együttesen
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921024
Adószám: 18084922-2-41

(
másrészről
a
Nemzeti
ínfokommunikációs
Szolgáltató
Zártkör&en
Részvénytársaság, mint kedvezmé.uyezett (a továbbiakban: Kedvezinényezett),

Müködő

Postacím: 1389 Budapest. H.: 133.
Székhely/Lakcím: 1081 luclapest, Csokonai utca 3.
Cégjegyzékszán: 01-10-041533
Adőszám/arlóazonosító jel: 10585550-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700015-0152701000000000 (ING. Bank N.y. Magyarországi Fiőlctelepe)
Aléírásrajogosult képviselője: Száray Loránt m.b. vezérigazgató
(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzóció Felek) között
sz alulirott helyen ás napon sz alábbi feltételekkel.

;

Ha a projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (továbbiakban: konzorcium), a
kedvezményezettek egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és
a kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen Támogatási Szerződés (a továbbiakban
Szerződés) elválás2thatatlan melléidetét képező konzorciumi együttműködési megállapodás
tartalmazza. Ajelen Szerződést aláir6 Kedvezményezett a Szerződést, mint iconzorciumvezető
a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján sz összes konzorciumi
tag (mint kedvezniknyezettek) nevében ás képviseletében írja alá.

—

1.

(

-

Előzmények

A Támogató sz Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(továbbiakban: ElCOP) keretén belül Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kialakítása címmel felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett sz EKOP-l.2.10-201 12011-0001 azonosító számon regisztrált, 2011. június 22. napon befogadott projekt
javaslatot nyújtott be, a jelen Szerződés melléldetét képező felhívás és útmutató szerint
(amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, ás a Szerződö Felelcre.
kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a Jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a Támogató 2011. szeptember 7. napján kelt támogató levél szerint
támogatásban részesített.
A ‘rániogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem
térítendő támogatásban részesül.
A jelen Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, müszaid terv ás tartalom, nyilatkozat, beszerzési
terv, társulási/konzorciumi megállapodás ás egyéb dokumentum, valamint ezek

‘.,

:

módositásai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat melléklóteként
benyújtott. an-ielyelc Ezücai értelemben nem ke.i-ülnek csatolásra a jelen Támogatási
Szerződéshez.
2.

Szerződés tárgya

2.1.
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést
kötik:
A Szerződés tárgya a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című, a
projekt adaüap ás annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések
listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek sz Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési elöirányzatból vissza nem
térítendő támogatás formájában történő Enansz&ozása
Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, ho& a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósitja, illetve a 4/2011. (1. 28.) Kora rendelet 23. Kőzbeszerzés alcímében rögzített
feltételek fennállása esetén sz ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításáha a
Közreműködő Szervezetet ás a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főó≤ztályát bevonja.
2.2.
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az »Általános Szezzödési Feltételek
czz Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított konnányzctti
informatikai rendszer kialakítása tárgyú felhívás keretében táznogatásbcm részesített
kedvezrnértyezettekkel kötendő tdmo~iatáSi szerződéáekhez” (továbbiakban ASZ?) amelyet a
Közremiilcödő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejükg egy példánybán bocsát a
Kedvezményezett rendelkezés&re.
S.

A Projekt megvalósításának időbeli üteinezése ás helyszíne

3~l.
A Projekt kezdete
A Projekt megvalósitási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. évjúlius hó 01, nap.
Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a
Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő
időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatőságának kezdő időpontját a felhívás ás útmutató határozza
meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3.

A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. év augusztus hó 31. nap
3.3.2. A Projekt megvalósulásának napja sz a nap, amelyen a projektjavaslatban
meghatározott feladat, cél a fefl2ívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen
teljesült.
3.3.3 Az utolsó idilzetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló
benyújtásának határideje: a Projekt megvalósulásától számított 30. nap.
A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése
megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a

Keclvezményezetinek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, liatósá~ engedélyekkel
ás bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet
jóváhagvta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása sz igazolt támogatás
fefliasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.
3.3.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a szerződésben a hefejezést követő időszakra
nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, ős a projekt a 3.3.3 pont
alapján befejezettnek tekinthető. Ha a szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő
időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor
tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, ős a kedveznlényezett a
kötelezettségek megvalősulás~nak eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta. ős azt
a támogató jóváhagyta, valamint a zárő jegyzőkönyv elkészült.
3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a megvalósulás napjáig felmerült költségek
számolhatók cl. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem
folyósítható.
3.4.
Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet sz alábbi, a Pályázati Adatlap 2.
pontjában meghatározott helyszíneken megvalósítja (beleértve a prdj~kt befejezését követően
vállalt szerződéses kötelezettségeket is), és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a
helyen fenntartja/ üzemeltet±
1n~iiyitószárn
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~ 1051
1054
1054
1054
1055
1054
1055
1054
~ 1055

4.
4.1.

-

Település
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Bu’Iap~st
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
I3uda$st
Budapest
Budapest.
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

-

(M/utca/tér
Kossuth ár
József Attila utca
.
Róna utca
József Nádor tér
Szalav utca
Akadémia utca.
Kossuth tér
Pő ulca
Iskola utca
Iskola utca
Színház utca
Vám utca
Szi1ú~yi Erzsébet Ibsor
Arany János ulta
Arany János utca
I Báthorv utca
Báthon utca
Hold utca
Honvéd utca
KáJii~án Imre utca
Kossuth tér
I Na~vsá11dorJ67Sef utca
Sza]ay utca

1

I
I

Házszáiu
2~4.
2.4.
135.
4.
10-14.
3.
11.
44-50.
13.
3.
5J.
5.7,
13/b
25.
6-8.

1 ~o,
I

I
I
I
I

I

12.
1.
13-15.
2.
1-3.
4.
6.

A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege
A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőrnilliárd forint.
4.2.

A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint.
A Projekt elszámolható költségeit jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza
Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása mellett, a támogatás összegét sz ósszköltség csökkenésének arányában
csökkenteni kel], több forrás esetén sz eredeti arányoknak megfelelöen. Amennyiben a

?

Kedvezrnényezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését
követően, vagy amennyiben sz egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő
Szervézet kezdeményezheti a me~té1t támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem
fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozói szerződéssel te nem fedett
támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólitásában megjelölt
határidőben~ ős módon a Kedvezményezett indokolja, hogv a vállalkozói szerződéssel le nem
fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az
indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.
Aitennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszáznoláskor bemutatott ős elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Ke.dvezményezett ebben sz
esetben is kizárólag ajelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.
4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz.
melléklete tartalmazza.
4.4.

)

A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmifliárd forint, melyből 86.61 % 1.732.200.000 Ft, azaz
egymiihard-hets’azharminckettőnulho-kettösiazezer forint az EICOP 1 prtontasabol3 13 39
% 267.800.000 Ft, száz kettőszázbatvanhétmillió-nyolcszázezer forint sz EKOP 3.
prioritásából kerül ilnanszirozásra.
Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA
összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a
Kedvezményezettet terheli.
A Támogatás intenzitása: 100

%.

Az igénye]hetö támogatási elÁ5leg mértéke a megítélt támogatás utófinanszírozással érintett
részének sz ASZF 3.2.1/a pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb
25 %-a, de maximum 300.000.0003- Ft, azaz háromszázmillió forint.
Az Igényelhető előleg legmagasabb összege a fentiek alapján: 300.000.000,- Ft,
háromszázmillióforint.

azaz

Az ÁSZF 3.2.1 b~ pontia szerinti kifizetési mód kízáróla~ azon projektelemek esetében
alkalmazható. melveknél az L sz. mellékletben az e1őlegi~énvlés jelzésre kerül.
Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a
Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.
4.5
A támogatás összetétele
A támogatás összegének 85%-a, vagyis 1.700.000.000,- Ft, azaz egytnilflárd-hétszá.zmillió
forint sz Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15 %-a, vagyis
300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió Forint pedig a Magyar Köztársaság központi
költségvetéséből származik.
5.
A Projekt megvalósításának szániszerúsíthetó eredményei évek szerint
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott számszerűsíthető eredmények. indikátorok elérése érdekében jogosult és
egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsítbető eredményeket teljesíteni
köteles.

4

6.

Biztosítékadési kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. ~ (8) bekezdésében foglaltak szerint
new nyújt biztosítékot.
7.
Zhó rendelkezések

‚

7.1.
Jelen Szerződés 6 oldalon és 5 db eredeti példányban készült, melyből I db példány
illeti a Kedvezményezettet, 4 db példány meti a Közreműködő szervezetet/Támogatőt. A Jelen
Szerződéshez csatolt mellékletek, ás ajelen. Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de
ajelen Szerződésben vagy sz ASZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és
annak mellékletét képező
valamennyi nyilatkozat,
dokumentum a Szerződés
elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez Ezikailag
csatolásra kerültek-e.
7.2.
A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés
tartalmát, az ASZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendeletet ás a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletet ismeri ás magára nézve kötelezőnek
ismeri cl, és tudomásul veszi. hogy a jelen Szerződés, valamint sz ASZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával. metve Új jogi szabályozás bevezetésével minden külön
intézkedés nélkül módosulnak.
7.3.
Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a Jelen Szerződés
alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés
teljesítéséhez fonnanyomtatványt bocsát rendelkezésre (Igy különösen a Projekt tényleges
megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, időszakos vagy záró
beszámoló,
szerzödésmődosítás
Kedvezményezett
általi
kezdeményezése
stb.),
szerződésszerű teljesitésnek kizárőlag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők Ic.
Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéshől fakadó
valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetővé, szerződésszerd
teljesitésnek kizárólag sz elektronikus alkalmazás használata minősül. Ettől eltérni, csak
Támogató jóváhagyásával lehet.
7.4.
A Szerzödő Felek a Jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ld. A
kapcsolattartó nevéről, postaciméről, telefon és telefax számáról ás elektronikus levélcíméről

;

a Jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30
napon belül tájékoztatják egymást.
7.5.
A Kedvezményeze’tt Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalba lcommunikácii5ja
személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg,
kivéve a 7.4. pont szerinti kommunikációt, valamint ha erről jogszabály másként
rendelkezik. A Támogató ás a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik
megtételére rendelkezésre álló határidők számitására a 4/2011. Korm. rendelet 120-121.
okban foglalt szabályokat ken alkalmazni. Ez alól kivételt képez sz ASZF 4.4 pont utolsó
bekezdése.
~-

7.6.
A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül
sz utolsóként aláíró aláirásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát
veszti.
7.7.
Kedvezményezett kijelenti, hogy
a sz~mélyes adatok védelméről ás a közérdekű
adatok nyüvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelöen a projekt
adatlapon feltüntetett hivatalos képviselő/projekt menedzser, illetve a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás ás
sz ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek
személyes adataiknak a Támogató ás a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten
—

—

hozzájánütak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, bogy ezen személyes adatok
fenticknek megfelelő kezelése sz érintettek hozzájánilásával történik.
7.8.
Jelen Szerződésben nem szabáWozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a
Polgári Törvénykönyvet, ős európai uniós jogszabályok rendelkezései sz irányadók.
7.9.
A Kedvezményezett képviseletében aláíró szernély(ek) ldjelenti(k) és cégkivonatukkal,
valamint ahol releváns, aláirási címpéldányaikkal, aláirásmintájukkal igazolja{k), hogy
társasági dokumentumaik/alapító oldratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében
feltűntetettek szerint jogosult(ak) a iCedvezményezett képviseletére (és cé~egyzésére),
továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére ős aláírására A1áír~ képviselő(k)
kijelenti(k~ továbbá, hogy a testűleti szervei(k) részéről a Jelen Szerződés megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkai rendelkez(nek). tulajdonosai(k) a támogatási jogűgyletet
jóváhagytálc és harmadik személyeknek semmi_nemű olyan jogosultsága nincs, mely a
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bárniihen korlátozná a j~len Szerződés
megkötését, és sz abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták. ős közös értelmezés után, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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A Projekt elszániolhatő költségei
A projektben benyújtani tervezett kifizetési ígénylések űtemezése
A Projekt forrásai
A Projekt számszerűsíthető eredményei
Biztositékoba vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
nem releváns
Eltérések listája
& pénzügyi elszámolás részletes szabályai
Konzorciumi megállapodás nem releváns
Közbeszerzési terv
Projekt tevékenységeinek űtemezése
A közbeszerzési eljárások elökészitésére ős lefolytatására vonatkozó
útmutató a 2007-20 13 programozási időszakban sz Európai
Regionális Fejlesztést Alapből, sz Európai Szociális Alapból ős a
Kohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 4/2011(1.28.) Mon. rendelét alapján
—

6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11, sz. melléklet
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2. sz. melléklet
A projekthen benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése
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4. sz. meHéklet
A Projekt számszerüsítbető eredményei

‚O

/ ‚/

sz.

c-u

L~-J

c-

LJ

u

c-i

L~

CJ

E~J

LJ

LJ

L_i

L_i

L_J

L_i

L_J

L_i

L_i

Azonosító szám: EKOP-1’2. 10-2011-2011~0001
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Költségvetési

kiadás csökkenése

[
I

Papírfelhasználás
csökkenése

I

Megjegyzés: a megvalósítá.si és a fenntartásiJmeg,alósialást követő időszak adott éveire megadott értékek esetében kérjük, sz adatokat nem
kumuláltat megadni (csak sz adott évre vonatkozó értéket), míg sz utolsó oszlopban levő adatot kumuláltan kérjük feltüntetni. A kumulált.
érték a kiindulási érték és a ~ követő időszak éveukénü változásainaic összege.
Az oszlopok és sorok bővithetőek.
Amemiyiöen vonatkozik Az adatszolgáltatási kötelezettség alá. eső indikátorok bemutatás; amelyek a projektjavasM benyújtásakor nem
voltak ismertek, vagy a pályázati útmutató nem tartalmazott ezen indikátorokra vonatkozóan vállalási kötelezettséget.
.

Adatszolgáltatási kötelezettség alá csó Indikátorok

Indikátor
neve

(fő,db,
stb.)

~nn~a#qe~

Kiindulási
érték

2011

Megvalósítási időszak
celertekek

2012

Kumulált
érték

Fenntartási időszak /rnegvalósítást követő
célertekek

2013

2014

2015

2016

2017

‚..7.;

.

Kedvezményezett
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zn.
képviseletében: Szárny Loránt

Nez~i~ti

‚iiJ~i’~ Szo~giMtutű

~

2018

Kumulált
érték

5. sz. melléklet
Riztosftékolaa vonatkozó nyilatkozatok, szerzódések, megéilapodások
NEM REIJEVANS

c~

6. sz. melléklet
Eltérések listája

‚

!:

»EB ~ltal meghatározott feltételek:
A fájlszerver megtartása mellett a dokumentwnínenedzsment funkció egyeztetésre kerül a
KIM jelenleg előkészítés alatt álló, EKOP-3. 1.2 azoúositószámú, Egységes központi
elektronikus Írni- és dokumentumkezelés megvalósítása című projektjével, az esetleges
átfedések elkerülése érdekében.
Mérnök, szakértői díjak soron szereplő költséget egyértelműsitése, a támogatási szerződés
aláirásáig.
»EB által tett Javaslatok:
Helyszmnek egyérteimüsitése valamennyi minisztériumi telephelyre kiterjesztve, a támogatási
szerződés aláirásáig.
Az e-learning tananyag szempontjából projekt megvalósítása során a neglévő
keretrendszerek felülvizsgálata, melyik hatékonyabb. mind költséghatékonyság, mind
szakmai szempontból.
A projektbsn résztvevő személyek munkaköreinek ős projektben ellátott feladatainak
összhüngjának megtéremtése elszámolhatóság szempontjából.
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7. sz. melléklet
A pónzügyi elszámolás részletes szabályai
A pénzügyi elszómolás részletes szabályai a Kedvezményezettek részére készült gyakorlati
útmutató
megtalálható a VAT! Nonprofit Kft. hotlapján, a htrn:i!www.Vati.hU oldalon a
‚Tájékoztató Az Ailamreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program pénzügyi lebonyolításáról” cíná dokumentumban.
—
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3. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás
NEM RELEVÁNS
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1~0. sz. melléklet
Projekt tevékenységelaek űt#mezése
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Szállás—költség
1.Könyv~izsgáiat

__________________

1.Nyllvanosság bizfőslIása

X

X

2.nkv

3.ri4v

X

X

X

X

X

_______

4.n.év
—

__________________

X

Könyvvlzsgálöl díjak
Nyilvánosság biztosítása

I

1.n.év
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X

X

X

______
________

2013.03.22

_______
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2 013.08.09

BIztosítékok
I. Projekt szakmai megvalósltásávaj
Projekt Szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegg költógek
összefüggő szeméiyjellega
ésjárulékaik
költégek és Járulékaik

X

~__~~__

1-KU állwános
vagyonbiztosllásának kileziesztésoa
projektrc

Altalános költségek

Közbeszerzési költségek
(amelyek nem a projekt
előkészitésliez kapcsotődóan
merülnekfej)
Minőség-ellenőrzést bIztosítás
költsége

1.KÖzUeszelzési izakájjoj
támogatás

X

x
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X
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___

___

X

X
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~
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I Projekt tervezés és as eIsa 4 havi
minőségbízlosllás
mlnőségl2iztosttásí -rész
2.Projekt mlnoségbizlosllás
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1. Esólyegyenlőségl, környezeti és
Esélyegyenlöségi, környezeti és láisadalmi fenntarthatőságl
úlmulalók alapján vállalt
társadalmi fenntaithatósági
tsvékenységok köllségej
Útmutatók alapján vállalt
tevékenységek költségeI
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2013.08.08
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a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővithetök.
formátuma:
2013 0831
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11. sz. meíléldet
A kázbeszerzési eUárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó tUrnutatő a 2007-2013
programoza.sz idoszakbcm czz Europw Regionahs Fejlesztesi Alapbol~ az Europat Szociális
Alapból és ci Kahezzos alapba! szarniazó tamagatasokfelhczszná!ásanak rendjeről szab
4/2011 (L28.) Kormányrendelet alapján megtalálható a VATI Nonprollt Kft. honla~án, a
http://www.vati.hu oldalon az A]lamreform és Elektronikus Közigazgatás, Megvalósítás A
közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó útmutató a 4/20 1 1. (I.
28.) Kora rendelet alapján című dokumentumban.
-
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Általános Szerződési Feltételek
az Oj Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított
kormányzati informatikai rendszer kialakítása tárgyú felhívás keretében támogatásban
részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez
1.
Általános rendelkezések
Jelen Altalános Szerző dési Feltételek (továbbiakban ASZF) hatálya az Uj Széchenyi Terv
Elektronikus Közigázgatás Operatív Program Központósított kormányzati informatikai
rendszer
kialakítása
tárgyú
felhívás
keretében
támogatásban
részesített
kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban
Szerződés) kiteijed.
Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az
adott támogatás igénybevételére vonaticoző Szerződés aláirásakor fogad el.
Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez
utőbbi rendelkezései lesznek irányadók.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség: amely a támogatással létrejött Projekt céljának
megvalósulását me.ghiúsithatja.
Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értélmezendök.
A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 5 napon
belül köteles jelenteni a Közremüködó Szervezetnek minden olyan körüknényt, amely a
Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt
megvalósítása részben vagy egészben megbiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projekt
adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved,
illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Ha a Kedvezményezettnek a támogatás szempontjából
releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a
kedvezményezett a tudomására jutástől számított 30 napon belül köteles azt írásban
bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek.

2.

Biztosítékok

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását
korlátozza.
A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszahályokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem állnak.
A 4/20 11. (L 28.) Korm. rendelet 33. ~ (8) bekezdésében felsorolt szervek az abban irt
feltételek bekövetkezése esetén, nem kötelesek biztosítékot nyújtani.
A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 33. ~ szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább
a kilizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kiüzetett támogatás együttes összegét, a
pályázati útmutatóban, illetve ajogszabályhan meghatározották szerint.
A. biztosítékoknak a zárö projekt fenntartási kötelezettségek megszűnéséig, illetve a projekt
befejezését követő időszakra megállapított kötelezettségek inegszünéséig rendelkezésre kell
állniuk, kivéve ha ettől jogszabály eltérően rendelkezik.

184/

A pályázati útmutató rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben előírja a 4/2011, (L 28.)
Kora Rendelet 33,~ (1) bekezdése b. pontja esetéji Kedvezményezettnek ~egfe1elő értékű
vagyonhiztosítás keU kötnie a biztosítékul felajánlott ingatlanra, vagyona Az Ingatlan,
vagyon értékét független értékbeeslőnek kell megállapítania.
Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztositékola’a vonatkozó dokumentumokat is
szükség esetén módosítani, ldegésziteni kell,
—

3.

—

Támogatás kifizetése

3.1.
Előleg
Amennyiben a Tamogato a fe]luvasban az eloleg igenyhevetelet lehetove tette, sz eloleg
igmnybevételéről Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szervezetnél.
Előleg Indokolt esetben, a támogatott tevékenység clinditásához és likviditásának
biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető, legkésőbb az első 1d~zetési
igénylés benyújtását megelőzően3 amely nem haladhatja meg a megítélt támogatás 25%-át,
de legfeljebb háromszázmillió forintot. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe,
amelyek esetében nines mód a közvetlenül a szállitó(k) részére történő kifizetésre.
Nem igényelhető elóleg a kedvezményezett számára, ha a támogatás ki5zetésére
utóílnanszirozással. a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.
A Közreműködő Szervezet sz előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott
előlegigénylési kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül
hiánypótlás és egyéb
felfüggesztő hatályú esetek idejét nem beleértve átutalja a Kedvezményezett Szerződésben
megjelölt bankszámlájára. Az elóleg tol ósítására egy összegben van lehetőség.
—

—

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább
sz igényelt elölegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak’

‘

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban sz előleg folyósítását követő 6
hónapon belül nem nyújtott be kifizetési igénylést, ületve a benyújtott ldüzetési igénylés a
támogatas nem rendeltetesenek megfelelo használatat bizonyitia, a Kedvezményezet koteles
a korabban bsflzetett előleget a folyősítas napjatol szaxnitott, a Ptk szerinti kamattal
növelten vi~szaBzetni. Az előleg visszalhetés teljesítéséig, vagy a Közreműködő Szervezet
általi részletflz~tési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint, a
kifizetések folyósítása feliüggesztésre kerül (ideirive a szállítőnak is engedményesnek
folyósitást is).
A Kedvezményezett a kilizetett előleget akkor is a folyósitás napjától számított, a Ptlc. szerinti
kamattal nővelten köteles visszaEzetni, ha
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben nem számol el a folyósított előleggel, vagy a
sz előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszaflzeti.
-

-

3.2.

A támogatás folyósítása

3.2.1. A Kedvezményezett akil5zetés-igénylést és sz időszakos, valamint záró beszámolót a.
Szerzódés hatályba lépését követően a Közreműködő Szervezethez elektronikusan nyújtja
be a Pályázó Tájékoztató felületről etérhető on-line alkalmazáson keresztül, valamint papír
alapon. A papír alapú kifizetés-igényléshez/idöszakos valamint záró beszámolóhoz csatotva
azok mellékleteit a Kedvezményezett elektronikus adathordozóra másolva is benyűjthatja sz
alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul. A 3.4. pont szerinti kifizetési határidőt a
papír alapon benyújtott dokumentumok Közreműködő Szervezethez történő beérkezésétől
kell számítani.
—

-

A támogatások folyósítása a felhívás függvényében sz alábbi formában történhet:
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a)

Utó~nanszírozás; A támogatás folyósítása közvetlenül a ICedvezményezettnek illetve
engedményezés esetén az engedményesnek
a Szerződésben megjelölt
bankszániiájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés
azonosító számának feltüntetésével;
—

—

b)

Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító i-észére történ6
ki~zetéssel
illetve engechnényezés esetén sz engedményesnek
történik a
Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kiuizetéséneic
igazolása mellett.
—

—

Kizárólag ut6finanszjrozássaj idöközi kifizetési igénylós akkor nyújtható be, ha sz igényeit
támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, do legalább 200 ezer forintot.
Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén utófinanszirozássaj
időközi kifizetési ígénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a
megítélt támogatás 1. %-át.
Szállítói finanszírozású vagy szállitói ás utóílnanszirozást vegyesen tartalmazó időközi
kifizetési igénylés akkor nyüjtható he, ha a szállitói finanszírozásban benyújtott szállitói
számla támogatás értéke meghaladja (országos ldhatásű projektek esetében a prioritások
közötti megosztást számlabontást megelőzően) legalább az egymillió Forintot.
—

—

A kifizetési igényláshez a ICedvezményezettnek esatolnia kell sz ÁRÖP, EKOP pénzügyi
lebonyolításáról szóló tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumokat.
3.2.2. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvczményezett köteles:
a szánJán aláírásával igazolni a vásárolt tennék megvételét, használatát vagy a
szolgáltatás igénybevételtit, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, ás a
~támogatás elszámolására benyűjtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen
információkat már tartalmaznia kell. A száinlamásolaton a Kedvezményezettnek
cégszerű aláírásával keU igazolni, hogy ez mindenben megegyezik sz aedeti
számlával;
a számlaösszesítőt egymást követő, megszalűtás mentes folyó sorszámozással ~llátnl,
egyértelműen feltüntetve sz abban szereplő számlák által lefedett elszámolási
időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét ás számát;
idegen nyelvi~ számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb
megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is meflékehii kell.
-

-

-

3.2.2.1. Kis támogatástartalmú számlák összesitője
Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja sz ötvenmilliö forintot.
Kedvezményezett köteles sz ötszázezer forintot meg nem haladó támogatási igényű
számlák esetén sz »500 Eft alatti támogatástarta]mű számlák összesítője” c.
számlaösszesftőt alkalmazni.
Amennyiben a megítélt támogatás összege nem haladja meg sz ötvenmillió
forintot, Kedve.zményezett köteles sz egyszázezer forintot meg nem haladó támogatási
igényű számlák esetén sz 3,100 Eü alatti támogatástartalmú számlák összesítőj&’
c. számlaösszesfiujt alkalmazni.
3.2.2.2. Specifikus összesitők
Az AROP, EICOP pénzügyi lebonyolításáról szóló tájékoztatóban sz egyes
elszámolható
tevékenységek
alátámasztó
dokumentumainál
részletezett
összesitőkben szükséges Kedvezményezettsiek elszámolnia a tevékenységek során
felmerült költségeket.
3.3.
A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30
szállító részére történő
közvetlen kifizetés esetén 15
napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult a
Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavitására. Amennyiben a
Kedveznényezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 7 nap alaLt sem tesz
—

—

l~’.

eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását Jelenti. Ez esetben további
biánypótlásnak nines helye.
3.4.
A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés heérkezésétől számított
45 napon belül közvetlenül a szállit6 részére történő kifizetés esetén 30 napon belül fizeti
in Szálhtoi számlat is tartalmazó zaro kiflzetesi igenylést benyujtasakor a ktfizetess hatando
30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett
idotartam, sz előre nem tervezett, elore nem latott okok miatt lefolytatott rendkívuh helyszini
szemle, a felfüggesztés időtartama, valamint a szabálytalansági gyanú ivizsgálására tett
intézkedések, valamint sz NV!) honlapján közlemény lbrmájában közzétett év végi zárási ős
év eleji számlanyitási folyamatok nem számítanak bele.
A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt banlcszámlától eltérő, a
Kedvezményezett kizárólagos rendelkezése alatt lévő bankszámlára is utalható sz adott
kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.
—

-

3.5.
Amennyiben a támogatás sz 3.4. pontban foglalt határidőben, aTámogatónak illetve
a Közreműködő Szervezetnek felrőbató okből nem kerül kifizetésre, a Közreműködő
Szervezet a kesedeleru időtartamara a hatando lejaratanak napján ervenyes je&’banki.
alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek
vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege
meghaladja a 10 000 forintot, azaz Tízezer forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a
központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett
számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a
Közreműködő Szervezet a szállító, illetve sz engedményes számára fizet késedelmi kamatot,
Ha a Szerződés 4. sz. mellékletében nevesitett a projekt szániszerüsithetó eredményei
(Indikátorok) teljesítése nem szevződésszerü, a Közreműködő Szervezet a 4/2011. (1. 28.)
Koma. rendelet 80. ~ (6)-(7) bekezdésében meghatározott jogkövetk~zményeket alkalmazza.
A Közreműködő Szervezet és a Támogató sz időszakos és z4ró beszámolón kívül bármikor
jogosult a Kedvezményezettól a Projektr~ vonáücözóan bármilyen adatkőzlést, informáci6t
kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.
3.6.

Pénzügyi zárás

3.6.1. A záró beszámoló benyújtása, ellenőrzése és jóváhagyása után a Közreműködő
Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását, azaz megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett
adólevonási jogában történt változás, vagy a támogatási iütenzitás-változás miatt nem
keletkezett-e kifizetendő támogatás) vagy követelés.
3.6.2. A pénzügyi zárás eredményeként sz 1000 Ft-ot, azaz Ezer forintot meg nem haladó
kifizetendő támogatást a Közreműködő Szervezet nem fizeti Id.
3.7. On-line számlakitöltö alkalmazása
A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét, valamint sz időszakos és záró beszámoló
elkészítését a számlakitöltő program támogatja) mely egyrészt biztosítja a kifizetési
igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes elóállitását, másrészt gyorsitja
a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlaldtöltő program használata kötelező, de
esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a
Kedvezményezetttxek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez
szükséges elszámolási csomagját.
A számlakitöltő kezelésének szabályait felhasználói kézikönyv tartalmazza, amely alapján a
kedvezményezett egyszerű ős érthető, ábrákkal alátámasztott leírás alapján tölti fel
adatokkal a programot.
A számlaldtöltővel kapcsolatban Felmerült kedvezményezetti kérdések kezelésére sz NFl)
Helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Kizárólag a Helpdesk szolgálat illetékes a számlakitöltö
alkalmazásával kapcsolatban információt szolgáltatni a kedvezményezettnek.
..
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4.

Szerződés-módosítás

4.1
A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve sz ahhoz csatolt mellékleteket is csak
írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, Icivévé, ha jogszabály
eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmődosítást a megfelelő indoklással
ellátva kel). előterjesztenie.
Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot
nem hagyja jóvá, ős a Kedvezményezett a hozzájárulás me.gtagadásának ellenére a
változtatást végrehajtja, sz ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás
vissza~zetéséérL a Kedvezményezett felelős.
A Kedvezményezett azonosítő adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a
Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.
4.2.
A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha
a) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben
meghatárözott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladőan késik;
E’) a batalyos Szerzodésben rogzitett barmely indakator ertékenek varható teljesülese nem
éri el a 4. számú mellékletében rögzített célérték 90%-át,
c) változik a Projekt bármely egyéb. a céfldtüzéseket befolyásoló lényeges jellemzöje.

L

Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem l00%-ban
teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változás
esetén is.
4.3.
A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdez~ényezésére a Szerződés
közös megegyezéssel wódositható. A icedvezményezett a Szerződés módosítására iránynió
kérelmét írásban. indokolással ellátva valamint a. kérelmet alátámasztó dokumentumokkal
köteles a Közreműködő Szérvezet részére eljuttatni.
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előteijeszteni, amely
lehetővé teszi, bogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájánűásról megalapozott
döntést tudjon hozni.
A Közremüködő Szervezet ide nem számítva sz esetleges hiánypótlás idejét a módosításra
irány’.űó kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a
módosítás tervezetét, vagy
a kérelem elutasítása esetén
sz elutasítást ős annak
indoklását. A Közreműködő
Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a
Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva
visszaküldeni a Közrerj~űködö Szervezetnek. A szerzödősmódosítás elbírálásáig a támogatás
folyósítását a Közrem.űködö Szervezet feifüggeszthed.
-

-

—

(

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható
lett volna.
4.4.
Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be,
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást
követően a Kedvezményezett sz ÁFA-t levonhatja, a gzerződést módosítani szükséges. Az
adólevonási jog megváltozása ős annak bejelentése közötti teljesitési időpontra vonatkozó
számlák alapján kapott támogatásból sz MA-ra jutó, kitizetett támogatási összeget a
Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszailzeini.
Amennyiben a Szerződés, valamint ajelen ÁSZF módosításának tárgya ajelen ÁSZF hatálya
alá tartozó kedvezményezettek kötelezéttség alóli mentesítése, jiletve részére a Szerződésben,
illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottaldwz képest többlet jogosítványok biztosítása, a
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Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést metve a jelen
ASZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a
nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módositja. A
nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.
A közreműködő Szervezet akkor is módosithatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen
ASZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettségct eredményez, de a
módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési
Jelentés megállapítása ás javaslata miatt van szükség.

Az ÁSZF módosítása eltérő kikötés hiányában

at

NFÜ honlapján történő kózzététellel lép

hatályba
S.

K6zbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja.
A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatá.sáért kizárólag a Kedvezményezett, mint
ajál2latkérő felel. Ennek megfelelően bármel
közbesterzési eljárással kapcsolatos
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó
visszafizetési kötelezettség is kizárólag a KedveÉményezettet terheli.
A Kedvezményezett köteles továbbá közbeszerzéseinek lefolytatása során a 4/2011. (L 28.)
Kora rendelet 23. Kőzbeszerzés alcime szerint eljárni, igy különösen a Közreműködő
Szervezetet és a Közbeszerzési Felügyeleti Fóosztályt sz abban foglaltaknak megfelelően
tájékoztatni, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre. beküldeni,
illetőleg ezen szervezetekkel együttm~ködni.
A Közreműködő Szervezet ás a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jogosult megismerni a
Kedvézményezett mindenkör hatályos közbeszerzési szabályzatát.
Amennyiben a Közbeszerzések ellenórzésére a 4/201 L (I. 28.) Kora Rendelet 39. ~-a
alapján kerül sor, a. Közreműködő szervezet számára sz eredményhirdetést követő 5 napon
belul a kozbeszerzesi eljá.ras vonatkozasaban köteles nyilatkozatot benydjtaiu a
Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás becsült értékének megfelelősségéről, illetve hogy sz
a mindenkori közbeszerzési jogszabályok szerinti egybeszámit4si szabályoknak mindenben
megfelelt, összhangban van a kedvezményezett/ajátlatkérő közbeszerzési tervével,
közbeszerzési szabályzatával.
Kedvezményezett/ ajánlatkérö csak és kizárólag a Támogató egyedi engedélyével folytathat le
a 143/2004 (IV. 29.) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárást, ebben at
esetben a beszerzési eljárásra, és annak ellenőrzésére is jelen pontban foglalt
rendelkezéseket kell, megfelelően alkalmazni.
A
közbeszerzési
eljárások
előkészítésének,
lefolytatásának
és
ellenőrzésének
részletszabályaira a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott „A közbeszerzési e~árások
előkészítésére és lefolytatására vonatkozó útmutaló a 2007-2013 programozási időszakban.
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból) az Európai Szociális Alapból és a Kohé.ziós alapból
számozó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 (L2&) Kormányrendelet
alapjá~f című dokumentumban foglaltak irányadóak.
6.

Támogat~s felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerzödésben meghatározott esetekben
köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.
A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a)
a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően sz
tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozásavan;

adóhatöságok
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b)
ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen
követelése áll fenn,
c)
a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben
meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, vagy a Közreműködő Szervezet a
Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja
d)
rendkívüli helyszíni szemle megállapításai al apján ez Indokolt
e)
szerződésszegés esetén,
I)
a Kedvezményezett az egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek
megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a kiílzetési igénylés benyűjtásával
egyidejűleg nem igazolja, és ezt az erre irányuló hiánypótlásra történő felszólítás keretében
sem pótolja.
A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását a vonatkozó
jogszabályokban foglalt eseteken kívül, ha
a)
olyan esemény következik be, amely az elállás következményét vonhatja maga után,
b)
ha a Kedvezményezett ellen bármely támcgatással kapcsolatban szabálytalanságí
eljárás indul,
Ó)
szerződésmódosítás esetén, vagy ha
d)
a Kedvezményezett olyan véltozásról tesz bejelentést a Közreműködő Szervezethez,
amely szerzödésmódosítást tész szükségessé.
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztősre okot adó körülményt Közreműködő
Szervezet által túzött határidőn belül nem szünteti itieg, sz szerződésszegésnek minősül.
A támogatás felfüggesztése, metve a támogatás visszatartá.sa esetén a Kedvezményezettet
kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a Jelen ASZP’-ben
foglalt kötelezettségei teljesítése aIM.
7.

A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a projekt részben vagy egészben
megbiúsul, vagy a támogatást szabálytalanul használja Fel, a támogatást a Közreműködő
Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján
hozott jogerős határozatban foglaltaknak megfelelően visszalizeti, és tudomásul veszi, hogy
ennek elmulasztása esetén annak összege
a megítélt, de még ki nem Ezetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek
hiányában
a központi költségvetésből biztosított támogatásból
ha a Kedvezményezett ilyen
támogatásrajogosult levonásra kerül.
-.

-

—

—

C

Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően úgy nyilatkozik, a visszailzetendő
támogatás a még Ici nem Ezetett támogatási összegbe a ilzetési határidő előtt is beszámításra
kerülhet.
Kedvezinényezett kijelenti, hogy nem áll fenn harmadik
kötelezettség,
amely a támogatással létrejött projekt
megbiúsíthatja.

7.1.

személy irányában olyan
céljának megvalósulását

A Kedvezményezett általi szerz&lésszegés esetei

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény,
vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett:
7.1.1 a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt
céljának megvalósítására használja Fel, vagy
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7.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, metve részben vagy
teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá,
7.1.3 ha a Szerződés, annak mellékléte vagy at ÁSZF teljesitésével összefüggésben
keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegí, annak
nem vagy határidőben nem tesz eleget igy különösen, ha:
-

-

a)

‚

a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
a Keclvezményezett nem tesz eleget, metve határicióben nem tesz eleget a
Szerződésben, ASZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi
kötelezettségének,
c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a projekt fenntartási jelentéstételi
kötelezettségét, Illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő
formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és
kötelezettségét a teljesitésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől
számított 15 napon belül sem teljesíti,
d) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerüen teljesítette,
e) a Projekt fenntartási időszakára, Illetve közmű beruházás esetén annak
üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a iCedvezményezett nem
teljesíti,
1) a Kedvezményezett sz ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályózza,
vagy at efleáőrzést megtagadja, és sz ellenőrzést sz erre irányuló írásbeli
felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,
g) a 4/2011. (L 28.) Korm. rendeletben, sz Ami-ben (292/2009 XII. 19. Kora
Rendelet), vagy a feHiivásl~n, pályázati adatlaphan, a Szerződés megkötésének
feltételeként meghatározott és a Kedvezrnényezett által megtett nyilatkozatait a
Keclvezményezett visszavonja;

7.2 Szerződésszegés jogkövetkezményei
7.2.1 Késedelmi kőtbér
Amennyiben a Kedve zményezett
a.) a projekt fenntartási jelentés-tételi kötelezettségét a határidöben nem, vagy hiányosan,
hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül
nem tesz eleget, vagy
b.) eUenőrzés-tűrési kőtelezettségének nem tesz eleget, és sz eUenőrzést sz erre irányuló
írásbeli felszóiltásban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
c.) a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek Mróható okból a
Szerződésben meghatározott idöponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik,
a Kedvezményezett késedelmi kötbér ílzetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja sz a.) ős b.) pont esetében a Projekt fenntartási jelentés
benyújtásának esedékességéig, illetve sz ellenörzéstúrési köteiezettség megsértéséig
kiüzetett támogatás ósszege, a c.) pont esetében a megítélt támogatás összege.
A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1 /365-öd
része.
A kötbérűzetés kezdő időpontja
a.) pont esetében a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó
napja a projekt jelentés benyújtását megelőző nap;
b.) pont esetében sz ellenörzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja
pedig sz ellenőrzés lehetövé tételének napját megelőző nap;
c.) pant esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt
befejezésének tényleges napja.
A kötbér meg6zetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, sz ellenőrzéstürési, valamint a
támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.
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7.1.2

Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy
egyéb előírást megszegi, a Támogató, metve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstöl
elállni, igy különösen
a)

a 7.1. pontban Írt szerzödésszegések esetén: kivéve, ha a Szerződés vagy sz ÁSZF a
szerződésszegéshez másjogkövetkezményt fűz;
b) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó
felszólításá.nak az abban me~elölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a
Szerződés, valamint sz ASZF alapján fennálló kötelezettségét;
c) a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezést eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;
d) a közpénzekből nyújtott t.ámógatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. ~ szerinti őászeférhetetlenség fennáll;
e) a Kedvezinényezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az
elállás szankciójáuak megállapításakor;
f) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző

;

körülmény a Kedvezményezettnek 1~slróható okból következett be;
a kedvezményezett részéről, vagy a kedvezményezettre teldnt~ttel harmadik személy
részéről nyújtótt biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevően csökken, ás a kedvezményezett megfelelő Új biztosíték, vagy az
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyüjtásáról az NFl.! által megszabott
ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
ii) áxáennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv sz eUenőrzés adatai
alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás
visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért;
i) A 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 35. ~-bsn illetve sz Ami’ 120. ~-ban meghatározott
egyéb esetekben.

g)

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett sz addig folyósított támogatás
(beleértve sz előleget is) összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles
visszáilzetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt baiikszámlára, sz elállást követő 30
napon belül. A kamatszámitás kezdő időpon~a a támogatás
vagy annak első része
folyósításának napja. utolsó napja pedig a vissza~zetési kötelezettség teljesitésének napja.
..

-

A Kedvezményezett a kamáton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszaílzetési kötelezettségőt határidőben
nem teljesíti.
7.2 Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részósszeg visszakóvetelése
A Közreműködő Szervezet a Szerződés módosítása vagy sz attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges
a jogszabálysértéssel, metve a nem rendeltetésszerű
vagy szerzödésellenes vagy jogosulatlan felhasználással arányos mértékű visszafizetését.
Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül csökken. A
Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesilik a Szerződésben
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
A Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részősszeget Ptk. szerinti
kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató által meghatározott határidőn
belül, a megjelölt bankazámlára. A kamatszámítás kezdő idópontja a támogatás jogosulatlan
felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszahzetési kötelezettség teljesítésének
napja.
—

—

.

Ha a Kedvezmériyezett a vissza.Ezetési kötelezettség teljesitésével késedelembe esik, a
késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.
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7.3

Szabálytalanság

A Medvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (1. 28.) Konn. rendelet 2. ~ 24.
pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő
Szerveyet, illetve a Tamogato jogosult a szabalytalansagi elj aras alatt a kiiizetesi igenylesben
szerepló, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kiűzetését
felfűggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasitani, vagy a
kilizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, ás a megítélt támogatást
csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban ás sz ASZP-ben meghatározott más
szankciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül
csökken. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
Elállás eseten a Szerződés megkötésének napjára visszamenő hatállyal megszűnik.
8

Támogat~sok ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
felhasználásának Illetve a Projekt megvalősulásának ellenőrzését minden olyan szervezet,
hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve
kötelez.
Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy sz előzetesen részére bejelentett helyszíni
eUeriőrzések alkalmával sz erre feljogosítótt képviselője jelen legyen, és a szükséges
dokumentumok rendelkezésre hocsátásával, a szükséges információk, kért adatok
megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztositásával segítse az
eflenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét
aláírásával igazolja

9

A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrz~se

A Kedvezményezett kötetes a l~rojekt dokumentumainak nyilvántartását ás őrzését
biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok illetve egyéb
személyek részére hozzá~rhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot elkülönítetten tart nyilván. ás legalább 202CL december 31-ig megőrzi.
A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást
vezetni.
10

A Projekt fenntartása

10.1 A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.
10.2 lnüastruktuxális, illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétőL szán~ított 5
évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évíg a támogatás visszaüzetésének terhe
mellett a Kedvezm.ényezett vállalja, hogy a Projekt megfelel sz l083/2006/EK rendelet
57. cikke (1) bekeÉdésében foglaltaknak (fenntartás).
A támogatott beruházássalJfejlesztéssel létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés
elfogadásáig, illetve amennyiben indikátor köthető ehhez a vagyonhoz, sz indikátor
teljesítése határidejéig csak a Támogató/Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával és
a foglalkoztatási, Illetve a szolgáltatási ás sz egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegeníthetó el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban sz esetben áll fenn
fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásbani leírtak szerint a projekt sz Európai Unió
Működéséről szólás szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik, és ha

ezek a feflépések a (termelő)tevékenység megszűnése következtében jelentős módosításon
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esnek át sz említett 1083/2006 / EX rendelet 57. cikkében megállapított időszakon betűi.
Ilyen esetben a projektre a fend szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.
Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, mewe a projekt
befejezését követően teljesítendő indikátorra vállalt kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt
befejezetését követően a kötelezettség teljesitéséröl be kell számolnia a Közreműködő
Szervezetnek.
10.3 A 10.2 pontban meghatározott kedvezményezetteknek az ott meghatározott
időszakban, a befejezést követően projekt fenntartási jelentésben ken beszámolnia a
szerződés teljesüléséröl, a projekt működtetése során tervezett és sz elért
számszerűsíthető eredményekről. A jelentést a Pályázó Tájékoztató felületen
elektronikus formában kefl benyüjtani.
A Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente
egyszer kötelezett. Az első jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet
határozza meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet által
meghatározott időpontig a l{edvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt he a
Közreműködő Szervezethez.
10.4 Ha egy, a projekt megvalósulását követően teljesítendő indiká.tor nem éri eta 4/2011.
(1. 28.) Korm. rendelet 80. ~ (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a
Közreműködő Szervezet ás ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. A
visszaköveteléssel érintett összeget a záró beszámoló alapján elfogadott támogatási
összegből kell megállapítani.
11

Tulajdonjog és szellemi jogok

11.1 A Projekt eredményei, Így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott
vagyon ás sz azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dökumentumok tulajdonjoga,
valamint a Projekt során létrejött) vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi
alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.
11.2 A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak
tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát)
amennyiben
azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átnűiázás nem ütközik jogszabályi
rendelkezésbe át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a
zárójelentéshez csatolni kell,
—

—

11.3 A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági
költséghaszon elemzés olyan változtatásáboz, amely a pénzügyi elemzésnek a
támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolbatja~ a
Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes Írásbeli jóváhagyását kérni.

(

11.4 Amennyiben a iCedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására
köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során as ajánlati
fellűvásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, bogy a
teljesítés során keletkező, a szerzőt jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási
jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett
jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.
l-la a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben
valósítja meg, akkor a Szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
köteles térítésmentesen átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
11.5 Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, Úgy
köteles ezen használati jogot fellűvásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani, Támogató ás a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem
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jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
a Támogató és a Közremüködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.
11.6 Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy
tulajdonjoganak énntetlenul hagyasa mellett koteles annak oktatasi I kepzesi /
foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére
ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a
felhasználás ajövedelemszerzés vagy j(~vedeleznfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
11.7 Jelen ASZF 1 1.4~ 11.6. pontjai olyan szellemi alkotás, vagyoni értékű jog beszerzésére
vonatkozóan tartalmaznak rendelkezéseket, melyek a projekt keretében jönnek létre.
Szoftvertermékekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése esetén dobozos,
kereskedelmi forgalomban elérhető szoftverek esetén Jelen rendelkezések nem
alkalmazandóak, továbbfejlesztett szoftverek esetén a továbbfejlesztett rész
tekintetében alkalmazandóak, amennyiben a továbbfejlesztett rész önmagában
használható és felhasználható terméket eredményez.

ÚJ szoftverek projekthől történő teljes körű ldfejlesztése esetén a
rendelkezéseit alkalmazni kell,
[2

11.4-11.6 pont

TáJékoztatás ós nyilvánosság

12.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokbari
meghatározott tájékoztatási és nyilvánosság1 kötelezettségeknek eleget tenni~ a Projektről és
a támogatásról sz ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel
kapcsolatos követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Kedvezményezettek
‘rájékoztatási Kötelezettségei c. útmutató és as Arculati Kézikönyv tartalmazza.
12.2. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Otmutatóban előírt
kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve sz előírtaktól
eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható
részének csökkentését vonja maga után.
12.3. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezően előírt tevékenységeken túl egyéb
kommunikációs tevékenységeket is tervez, vállalja, hogy azok esetében is betartja sz 11 .1.
pontban leirtakat.
12.4. A Projekt maximahzált, de elszámolható költségeinek részét képezik a kommunikációs
költségek is. A maximumérték feletti kommunikáciős költségek nem számolhatók el.
12.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és
nyomtatott kiadványaiban média-inegjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein
Projek~jét igény esetén bemutatja.
12.6. A Kedvezményezett köteles bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről
(eszköz átadás, projektzárás, sajtótájékoztató, stb.) a Közreműködő Szervezet képviselőjét ás
kommunikációs szervezeti egységét értesíteni a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20

;

nappal’
12.7. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozz~árulását adja ahhoz, bogy a
‘támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévö, a támogatás felhasználására
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja3
kivéve azokat sz adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten
megtiltja.
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A Szerződés megszűnése
13.1 Szerzőclő Felek megállapocinak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az
ellenőrzéstürési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően
csak vis maior, lehetetlenűlés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett
általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő eláflás, vagy a
bíróság határozata alapján szünik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való
tekintettel a felmondás jogát Idzáiják. A jogviszony jellegére tekintettel Szerződő felek
kijelentik, hogy elállás esetén nem értelmezhetőek a mér teljesített, megkapott
szolgált3tásOk.
13.2 Kedvezményezett elálihat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a
szerződéskötést követőeíi, neki M nem róhatő okból beállott körülmény folytán nem
képés. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik,
és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét,
jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, sz elállásban közölt
időpontban vissza~zetni. A kasnatszámítás kezdő időpontja a támogatás vagy aimak
egyes részletei ldllzetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség
teljesitésének napj a.
-

.-

13.3 A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetösi kötelezettségét határidőben nem
teljesíti,

C
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Azonosító szám: EKOP-3.1.2. 10-2011-2011-0001
Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött
e~rrészrö1 a Nemzeti Fefiesztési Ű~’nőkség (1077 Budapest, Wesselényi ii. 20-22.).
mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében a 4J2011. (L 28.) szárnú~ a
2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Koháziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint a RendeleL 3. sz. melléklete
alapján sz Miamreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program végrehajtására kijelölt közreniüködő szervezetként eljáró Váti Ma~’ar
Regionális Fejlesztési ás Urbanisztikai Nonproüt fűt., (a továbbiakban Közreműködő
Szervezet)
Postacim: 1016 Budapest, Geflérthe~r utca 30-32.
Székhely: 1016 Budapest, Gelléflhe~ utca 30-31
Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ü~vezető igazgató, Kovács Zsolt igazgató
Azonosító szám (töz-zs-szám/Cá~e~’zé1cszárn): Cg 01 09 921024
Adószám/adóazonosító jel: 18084922-2-41
másrészról
Név/Cégnév: Nem~eti lnlokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményeze tt),
Postacim: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Székhely: 1081 Budapest, Cso.konai utca 3.
Azonosító szám (törzs-sz&m/Cégje~zékszám): 01-10-041633
Adószám/adóazonositó jel: 10585560-2-42
Pénzforgalmi szárnlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700016-015270 1000000000 (ING Sank N.y. Ma~’arországi Fióktelepe)
Aláírásra jogosult képviselője: Száray Loránt m.b. vezérigazgató
(Közreműködő Szervezet ás Kedvezményezett továbbiakban e~’ütt Szerzódő Felek)
1. A Szerződő Felek 2011. október 7-én „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kialakítása» cimú projektre, EKOP-l.2.10-2011-201l-0001 azonositó számon
Támogatási szerződést kötöttek (továbbiakban e~rütt: Támogatási szerződés).
A Közremúködó Szervezet a Támogatási szerzödés hivatalhóli módosítását kezdeményezte,
rnivél a projekt a Nemzeti Fejlesztési (J~rnökség döntése alapján átsorolásra került sz EKOP
1-es prioritásból sz EKOP 3-as prioritásra.
2. A Szerzódó Felek megállapodnak abban, ho~’ sz 1. pontban meghatározottak miatt a
Támogatási Szerződést az alábbiak szerint m6dositják:
2.1 A Támogatási Szerződés 1. pontja szerint a Projekt azonosílőszámn rEKOP- 1.2. 10-20112011-0001.
A Támogatási szerződés Jelen szerződés 1 pontja szerinti módosilása következtében a Projekt
azonosító száma a továbbiakban: EKOP-3. 1.2.10-201 1-2011-0001.
2.2 Támogatási Szerződés 4.4 pont első bekezdése szerint:
A támogatás mértéke a Projekt elszámolhatő összköitségének 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azaz kettömflliárd forint, melyből 86,61 % % 1.732.200.000 Ft, azaz

1

(

egyrnulliárd-hétszázbarminckettőmülió forint at ~KOP 1. prioritásából, 13,39 % 267.800.000
Ft, azaz kettöszázhatvanhétrnillió-nyolcszázezer forint sz EKOP 3. prioritásából kerül
Ilnanszirozásra.
A Támogatási szerződés Jelen szerződés 1 pontja szerinti módositása következtében a
Támogatási Szerződés 4.4 pont első bekezdésének helyébe sz alábbi szövegrész kerül:
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azaz kettómifliárd forint, melyből 100 % 2.000.000.000 Ft, azaz
kettómilliárd forint az EKOP 3. prioritásából kerül finanszírozásra.
Az eredeti szerződés [és at összes, már érvényben lévő korábbi szerzódésmódosításl minden
egyéb kitétele és pontja változatlanul érvényes. Jelen szerződésmódositás akkor lép
hatá]yba, amikor sz alábbi felek közül sz utolsóként aláíró is aláirta.
A jelen szerződésmódositás 2 oldalon és 5 db eredeti példányban készült.
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Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött
e~’részrő1 a Nemzeti Fejlesztési ~rnökség (1077 Budapest. Wesselényi u. 20-22.),
mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében a 2007-2023 időszakban sz
Európai Regionális Fejlesztési Alapbő], sz Európai Szociális Alapból ás a Kobézi&
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéröl szóló 4/2011.. (1. 28.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) Rendelet 3. sz. melléklete alapján sz
Aliamreform Operatív Program ás sz Elektronikus Közigazgatás Operativ Program
végrehajtására kijelölt közreműködő szervezetként eljáró Váti Magyar Regionális
Fejlesztési ás Urbanisztikai Nonprofit Kft., (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)
Postacím: 1016 Budapest, Gellértliegy utca 30-32.
Székhely: 1016 Budapest, Gellérihegy utca 30-32.
Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Zsolt főosztályvezető, Dr. Tamaskó Krisztina
vezető szakreferens együttesen
Azonositó szám (törzs-szám/Cégjegyzélcszám): Cg 01 09 921024
Adósz&m / adóazonosit6 jel: 18084922-2-41
másrészről
Név/Cégnév: Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezctt),
Postacim: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai uca 3.
Azonosító szám (törzs-sz m/Cé~egyzékszám): 01-10-041633
Adószáni/adőazonositó jel: 10585560-2-42
Pénzforgalmi számiaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700016-0152701000000000 (ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe)
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
(Közreniüködő Szervezet ás Kedvezményezett továbbiakban együtt; Szerz~idő Felek)

1. A Szerződő Fejek 2011. okt~ber 7-én »Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kialakítása” cimű projektre, EKOP-1.2.10-2011-2011-0001 azonositó számon
Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2011. december 2-án a projekt prioritásának
átsorolása teldntetében mődositottak (továbbiakban együtt: Támogatási Szerződés).
2. A Szerződő Felek wegállapodnak abban, bogy sz I. pontban meghatározott Támogatási
Szerződést az alábbiak szerint rnódosílják:
2.1 A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklet
Elszámolható költségek cimű melléklete
hetyéhe jelen módositás I. sz. melléklete kerül Ugyanazon elnevezéssel.
—

2.2 A Támogatási Szerződés 2. sz. melléklet Tervezert igénylés ütemezése cimú melléklete
helyébe jelen módositás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel,
—

2.3 A Támogatási Szerződés 9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv ciinú melléklete helyébe
jelen módosítás 3. sz. melLéklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
—

2.4 A Támogatási Szerződés 10. sz. melléklet Tevékenységek ütemezése cimű melléklete
helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon eLnevezéssel.
—

(

2.5 A Projektjavaslat 2. sz. melléklet
A projekt részletező adatai
költségvetés
alátámasztás, technikai specifikáció cimű melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz.
melléklete kerül u~’anazon elnevezéssel.
—

—

A jelen szerződésmódosít:ás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet

—

Elszámolható köliségek

2. sz. melléklet

—

Tervezett igénvtés ü~emezése

3. sz. melléklet

—

Közbeszerzési terv

4. sz. melléklet —Tevékenységek ütemezése
5. sz. melléklet
specifikáciö

—

A projekt .részletezö adatai

—

költségvetés alátámasztás. technikai

Jelen szerződésmődositás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A
Támogatási Szerződés jelen szerzödésrnődositással nem érintett minden egvéb kitéte]e ás
pontja vaitozatlaD tartalommal hatályban marad. Jelen szerződésmódositás akkor lép
hatályba, amikor sz alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta,
A Jelen szerződésmódositás 2 iklalon ás 5 db eredeti példányban készült,
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X

X

X

X

X

Megvalóaltás

2.n.év

3.n.év

X

X

I

X

4.n.év

~záró dátunia-1
2011.07.01

költségei

2013.08.29

Ingatlan vásárlás épitést
beruházás kőliságei
1, HálózaD ás V0IP eszközök
tervezés, szállitás és lrnplernenláciö
- eszkőzheszerzésl rész
Eszköz beszerzés

Immaleriális javak beszerzös

2.Munkaallomas es kiegeszila
egységek szállítás
3. Szerver nírastnjklúra lervezés,
száliltás ás tmplernentáciö
eszkózbesze’2é5i rész
I .lntrastruktura kialakilasahoz
szaitvarek beszerzése
2Egységes szaitver nyitvanlartás

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2012.12.31

X

2013.01.08

2012.0831

soltware beszerzési ~
I .Haiözau as yelP eszközok
tervezés. szátlilás es implemenláciö
- szakértői rész

2012.10.31
2012,1 ‘1.30

X

X

X

X

X

X

X

X

„

X

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2012.033!)

2iTtsztonság rendszerkiépitése
3.11 szabályzatok kialakltésa I IlL
alapokon
MérnökI, szakértőt UJjak (amelyek 4.UzielI alkalmazasok ás
new a projekt elökészltéstiez
munkaál!ornások migráslója közös
kapcsolódóan merülnek
dornainbe

..

~»

X

X

X

x

2013.08,08
2013.03.31

2013,07.18

s.Szerver nlrastruktura tervezés.
szállitát ás lrnplementáció
rE~ysegesszolwer nyilvúntertos
7. Csoporhnunka eszközök
bevezetése
Jogi, közjer’yzői költségek

X

X

X

X
X

X
X

X

X

‘I. JOgI tOIlécS8dáS

2012.12.31

X
X

X

X

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

2013.07,18
2013.0S.13

X

2013.08.29

Adatbázisok, tanulmányok
készitése (amelyek nem a projekt
olőkészitéshez kapcsolórJóall
merülnek tol)
1.képzas

X

2013,06,13

Képzés-

-

Rendozvényszerveités

I

-

Iroda-és eszközbórlel

Egyéb bérletI díj

Úti’. klküttiatést költséguk

I

-

.

~
„.‚„.. ~
S

~ ~ .~‚S.~l’Ir ~5’3~Sp! :

~

~

Projektgazda neve: Nemzeti inmokommunikáclós S7nln~llnló Zn.
2011
Tevókenysőg

‘

‘Tervezett bO&zet1éS

‘

l.n.öv

2.n.úv

2012
3.n.óv

4.n.év

1.n.öv

2.n.év

2013
3.n.év

4.n.öv

Szállás-költség

i.n.év

2.n.év

3.n,év

4.n.6v

~zár4”dátuma’

.

1.Könyvvizsgálat

X

X

2013.08.22

t(őnyvvizsgáli5l dijak
1 ‚NyileanasSág hiztosjtasa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20 I 3.O6,Otl

X

Z

X

X

X

X

X

X

X

2013.08.29

Nyilvánosság biztosiLisa

Siztositákok

1. Projekt szakmai negvalósilásával
Projekt szakmai niegvalösitásávai összefüggő személyjelíegú kóltégek
tisszeíüggőszemóIyjellegú
ésjárulékaik
költégek ás Járulékaik
1. <D általanos
vagyonbiztosltásénak kiterjesztése a

Általános költségek

X

prOJeklTe

X

1 .Kozbeszerzesi szakertoi
Közboszeizési költségek (amelyek támogatás

2013.06.13

2012.12.31

‘

nem a projekt előkészitéshez

kapesokidóan merülnek jel)
Mlnősóg-ellenőrzásí biztosítás

1,Projekt mmOsegbtztosltös

X

X

X

X

X

X

2013.08.06

költsége

I. ~sélyegyenIö5égi, környezeti ás
lársadairni ienntanlhatósági
Esólyegyonlösógi, környezeti us ülmuLgók alapján “állaI(
társadalmi fenntartltatósagi
levékanyságek költségei
úlmutatók alapján vállalt.
.
tevékenységek költségei
.

2013,08,08

Az egyes tevékenységeknéL a tervezett beszerzósek sorai tetszőlegesen bővitbetök.
Megvatösitás záró dátumának
fotmátitma:
2013.08.3t
Megvalósitás i’Jőszakál kégük, az érintett negyedévek cellóiban X.eljelölje.
tludapest. 20li05,2~
ProjokttJazda cdgszerü aláirása

P4cmzetj ~ Szolgáltató
Zártkörűeg Mül<öh3 Résr~nyárs~s!íg
1081 Bud’pest, Cs’~konnj tm.3.
Sz~rnlaszi~rn; 137tX)Qj5/01527010

2. számú melléklet

A projekt részletező adatai ~köitségvetés alátámasztás, technikai specifikáció

I. A projekt ~tal előállítand6 termékek, iIleIve szolgáltatások kellően részletes leírását
terjedelmi okokból nem teszi lehetővé az adatlap érintett pon~a~ Kérjük, bogy Wt
ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök ás szolgáltatások mennyiségét
ás rövid műszaki leírását sz 1. számú melléklet szerinti költségvetési soronként.
Jelen melléklet fő célja a projektjavaslati dokumentációban megjelenő szakmai tartalom, ás
sz 1. sz. melléklet (költségvetés) összerendelése, Ennek megfelelően csak olyan
részletezettség fogadható cl, amelyben a szakmai tartalom egyes elemei az L sz.
melléklet szerinti költségvetés sorathoz vannak rendelvel Jelen mellékletnek kell a
költséghatékonysági vizsgálat rnegalapozásául is szolgálnia, Így kérjük sz adatok ennek
megfelelő rászletezettségű megadását!
KÖUFSÉGTERVEZÉSNÉL PIGY~LEMBEVETT DÍJAK, EGYSÉGÁRAiC
A projekt költségelemeinek tervezésénél, a kalkulálás során átlátható’ a Nemzeti
infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél szokásos jövedelmi viszonyoknak, ás a piacon
szokásos verseny alapján elérhető díjazásnak megfelelő tételeket alkalmaztunk, melyek a
közbeszerzések lefolytatása után, annak eredményeképpen némiképpen módosulhatnak. A
tervezésnél 1USD=193Ft, és 1EUR=26GFt devizaárfolyarnokkal számoltunk. A feltüntetett
árak az AFA-t nem tartalmazzák. A tei~ezés során 2 tizedes jegyig kerekítetwk az
összegeket.

Szakértői közreműködás tervezett fajlagos költségadatai
38 109 Ft / NISZ sóját mérnök nap (a projekt szakmai megvalósitásához kapcsolódó
személyi jellegű kifizetések 22 napi átlaga)
120 000 Ft! minőségellenőr szakértői nap, külső
150 000 Ft I független mérnök nap, külső
Az egyes feladatelemek költségeinek számitásánál a megvalósításhoz szükséges
szakértelmet, ás a teljesítés módját (külső vagy saját) vettük flgyelembe, ás annak
megfelelő napidíjtétellel kalkuláltunk. A több, különböző szakértelmet igénylő feladat
esetében egymástól eltérő díjtételek kerültek alkalmazásra.

A PROJEKT ELSZÁMOLFIATÓ KÖLTSÉGEINEK BEMUTATÁSA A RÉSZLETES
PROJEKT
ADATLAP
L
SZÁMÚ
MEL~AKLET3EN
SZEREPLŐ
KöLTSÉGBONTÁSBAf’h

((

—

Nemzeti ~nfokommUflikáCióS Szolgáltató
Záitkőrüefl Müködő RészvénytársasáG

1031 Budapest,tsOkGflai uS.
gzám~aszárn 104O3239-00O271B3000°0°0~
24.
eb

—

Nemzeti lnfokOrnm1tflikát~5 Szolgáltató
ZártköÍűefl Működő ~~szvónytárSaSáY
ies’i Bud~peSt Csokofl~ uS.
5z~rnlaSZ~fl1 10403239-000271 63-00000001
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W~~\

7~2~/Zt”.

~7(

V

A
Ij3ENYÚJTOTT
PROJEKT
ADATLAPBAN
RÉSZLET~ZÉSEr SZAKMAI TARTALMA~

SZEREPLŐ

KÖLTSÉGEK

1. Projekt előkészítés

RÁFORDÍTÁSOK

28028437

52. !GÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTS~GE1

712000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

712 000

54. ISÉRI(ŐLTSÍ&G

20 931 534

SS. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB flflZliTÉSEi(
56. BÉIUÁRULL&KQK

546 820
5 838 083

A projekt előkészítése kapcsán a projekt menedzsment és szakmai megvalósitási költségek
között az előkészítéshez szervesen kapcsolódó személyi költségek merültek föl. Az
előkészítésben mintegy 10 fő vett részt, részben belső munkatársak, részben megbízási
szerződés alapián külső munkatársak. A belső munkatársak részletes feladatait ás a
projektben végzett munkaidőarányukat a munkaköri leíréshoz kapcsolódó megbízó levelek
tartalmazzák, A projekt személyzet projektmenedzsmenti ás a projekt megvalósulásához
szükséges műszaki tevékenységeklcént, többek között pályázati előkészítő tevékenységet,
projekt előkészítés műszaki feladatait, megvalósíthatósági tanulmány elkészítését, pályázat
beadásával
kapcsolatos
adminisztrációt,
projekt-tervezési
tevékenységet
(tervdokumentumok készítése, folyamatos kezelése, aktuallzálása), jogi, pénzügyi tervezési
feladatokat Láttak cl.
A projekt előkészítés költségei között a Részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT)

elkészítéséhez 712.000 Ft-os külső szakértői költség merült fel, mely a projekt műszaki
előkészítő feladatainak ellátását, illetve a szükséges ás igényelt információk megadásét
foglalta magában. A tanulmány vizsgálja a megvalósíthatóság kérdéseit, ás vázolja a

fejlesztés során megvalósítandó műszaki feladatokat. Vizsgálja továbbá a kiépítendő
rendszer és a kapcsolódó rendszerek szolgáltatásközpontú architektúrája kialakításának
kérdéseit is.

4

L Projekt menedzsrne~t költségei
A projektet 8 feladatcsoportra osztottuk az alábbiak szerint:
o

WP1 Tervezés

o

WP2 Infrastruktúra kialakítása

o
o
o
o

WP3
WP4
WP5
WP6
WP7
WPB

IT Biztonság
Szabályozás
Csoportrnunka támogatás
Intézményi migráció
Software nyilvántartás
Támogatás ás ellenőrzés

Az „Infrastruktúra ki&ak(tása” ás az ~Intézményi mlgráció~ feladatcsoportok kiemelt
Jelentősége ás összetettságe miatt szükséges ezeknél egy-egy dedikált álprojekt
vezető delegálása. Minden feladatcsoporthoz rendelünk szakértői munkacsoportokat.

87 845 021

54. BÉRKÖLTSÉG
55, SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB tCF!ZETÉSEK

1756900

56. BÉRJÁRIJLÉKOK

25 369 642

~
~
A projekt menedzsment minden feladatát saját erőforrással kívánjuk megvalósítani
ás ennek megfelelően kizárólag személyi jellegű ráfordítások költségeivel számolunk.

A projekt teljes időtartamára összesen terveink szerint
projekt elszámolás feladatok ellátásával kapcsolatban
részt a megvalősításban.

—
-

projekt m~riedzsment ás
mIntegy 4-6 ember vesz

A fenti tevékenységeken belül a projekt Szervezet munkatársai többek között az alábbi
feladatokat végzik:
a

i~—~

projekt-tervezési tevékenység irányítása, ellenőrzése,
együttműködés a NISZ többi szervezeti egységével, megbeszélések, tájékoztatás és
egyeztetés NISZ Vezetése számára,
Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás, VÁll ellenőrzéséhez kapcsolódó
anyagok összeállításában ás az ellenőrzésben Való részvétel, egyéb külső
szervezetekkel való kapcsolattartás (szállítók, szekértők),
Támogatási Szerződés, [B, változás bejelentés1 elkészításável ás beadásával
kapcsolatos tevékenységek,
PVB-n, munkacsoport üléseken ás niunkájukban való részvétel, a PVB, a
munkacsoportok, valamint a NB feladataival kapcsolatos projektnienedzsment
tevekenysegek elvégzése,
fenntarthatóság biztosításával kapcsolatos feladatok,
közbeszerzési eljárás előkészítése, koordinációja,
Nemzeti lnfokornnlunikátiós Szolg~ltato
Záltkőrű~fl Működő Részvónytársasag
1031 ~udapest Csokonsi u. 3.
számlaszám 1040323900027 133~O000O00i

c~7~jl~

~!

o
o

pénzügyi elszámolások jogszabályi környezethez való niegíelelésének biztosítása,
elszárnolások irányítása és ellenőrzése, koordlnációja
projekt kontrolling táblázatainak kialakítása, frissítése,
Pénzügyi jellegű változás bejelentők, TSZ módosítások, lB pénzügyi tábiájának
elkészítése ás kapcsolódó tevékenység,
projekthez kapcsolódó szerződések, szerződés módosítások Jogi véleményezése,
megbeszélések, szakértői tárgyalások szervezése, emlékeztetők, jegyzőkönyvek
készítése’

Az Iroda ás eszközbérlethez, anyag ás kis értékű eszköz beszerzéshez nem került költség
hozzárendelésre, valamint a projekt irányításához, felügyeletéhez igénybevett külső
szolgáltatásokat sem terveztünk be’

3. Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
(/

k

4. Eszköz beszerzés
A szükséges eszközök beszerzásét nyílt egyfordulós közbeszerzési eljárások útján
kívánjuk megvalósítani. Az eszközök beszerzése előtt elvégezzük a végleges
tervezési feladatokat a WP1
„Tervezés” keretein belül, annak érdekében, hogy
pontosítani tudjuk az igényeket, elérjük az ilyen típusú beszerzési eljárások
lebonyolításához szükséges műszaki részletezettséget, és cl tudjuk készíteni a
kozbeszerzesi eljarashoz szükseges dokumentumokat,
—

TÁRGYI ESZKÖZÖK
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK,
JÁRMŰVEK

783446512
-„1 ‚te
‚ o~ ‘rtO

131, Termelő gépek, berendezések, szerszámok,
á rtóeszközök

A beszerzésre kerülő eszközök csoportosítása (a jelzett darabszámok és összegek a
tervezéshez kerültek becsiésre, a részletes műszaki tervezés ás a beszerzések
függvényében változhatnak):

O

‘....

hálózati eszközök

t3eszerzési
Eszköz

Ob,

Portszám
bővítés a
meglévő
Gigabit
Ethernet
swltchekhez
Multi optikai
kábelezés
épületen
belül
kifejtéssel
Optilcai patch
kábel duplex
(változó

2

Egység

ár

2 389 817,5 Ft

érték

Cél
Meglévő központi switchek bővítése a hálózati
infrastruktúra kialakításához

4 779 635Ft
A hálózatfejlesztés része a: épületeken belüli
hálózat korszerűsítése. Becslés alapján 15
épületben 80 optikai áramkör kiépítése
szükséges

60

307 700 Ft

18 462 000 Ft
A hálózatfejlesztés része a: ápületeken belüli
hálózat korszerűsítése, Becslés &apján 15
épületben SO optikai áramkör kiépítése
szükséges

típusú)
160

10 000 Ft

1 600 000 Ft

Titkosító
berendezés

Hálózati forgalom btkosítása,

10
B site
kialakításához
szükséges
hálózati aktív
eszközök
beszerzése 1.
Intézményi
redundáns
hálózati
belcötés

26 685 385 Ft
Az A és 13 site hálózau összeköttetéséhez
szükséges hálózati eszköz bővítés ás új
hálózati Eszköz ~S kiegészítők beszerzése.

2

20 650 00!)

41 300 uOÚ Ft

.

Az intézményi hálózat homogenízélása és az
Intézmények redundáns bekötéséhez
szükséges hálózati eszközök ás klegészítök
beszerzése.

I
Osszesenz

2 668 538,5 Ft

10

2250000Ft

22500000FtI
115 327 020 Ft

7

Szerverek
~szköz

~gység
ár/átlag ár

Db.

Beszerzési
érték

Szerver
számítógép nagy ‚‚„
teljesttmenyu

Cél
Virtualizácjó. A cél eléréséhez felhasználásra
kerül a jelenleg már meglévő 4 db. hasonló
teljesítményű szerver is. Ezzel összesen 18 dh.
szerver számítógép fogja biztosítani a

működést.
Adatbázispark korszerűsítése. A jelenlegi
nagyságrendileg 3500 feihasználóra
méretezett adatbázis parkot bővíteni
szükséges a várhatóan további 4000
felhasználó befogadására. A j&enlegi 4 db.
Szerver számítógépből 2 db. felhasználható.
Ezek hővitési költsége a következő sorban
szerepel
Levelezési szerverpark cseréje.

~

26

1 387 765,07 Ft

2

l522496Ft

1

39 382 000 Ft

A célok eléréséhez oz itt szereplő hardware
eszközök egy részéhez software licence
vásár!ósa is szükséges. Ennek a költségét az 1
sz. mellékletben alkalmazoit bontásnak
meafalelően az S. pontban mutatjuk be. (A
software licüncek agy része mőrjefenlag is
36 081 892 Ft rendelkezésre á/l.)
Adatbázispark korszerűsítése. A jelenlegi 4 db.
szerver számítógépből 2 db. felhasználható.
Ebben a sorban szerepeltetjük a bővítés
költsécét
3044992Ft
Háttértárfejtesztése. A cél eléréséhez az itt
szereplő hardware eszközhöz software licence
vásárlása is szükséges. Ennek a költségét az 1
sz. mellékletben alkalmazott hontásnak
megfelelően az 5. pontban mutatjuk be.
39 382 000 Ft
ArchNáló rendszer bevezetés. Az Exchange
2010 archiválási funkcióit lzihasználó
hierarchikus és redundáns tárolókapacitás

Szerver
bővítések

‘

Storage egység
1(13. 100TB TB
többpstu
(SATA, Flash,
SAS)
Archiváló
egység 2x55
TB kapacitással

beszerzése.
2

33 000 000 Ft

66 000 000 Ft

Diszk alapú ás

Mentési rendszerkorszerűsítése.Ajelenleg
használt egység korszerűtlen, Illetve az
intézményi migrációból adódó új 4000
felhasználó adatai teljesen megtetítenék. Ezért

szalagos

mentesi
egysegek

1

80 000 000Ft

I

ennek a kiváltását tervezzük. A cél eléréséhez
az itt szereplő hardware eszközhöz scftwore
licence vásárlása is szükséges. Ennek a
költségét az I sz. mellékletben alkalmazott
bontásnak megfelelően oz 5. pontban mutatjuk
80 000 000 Ft be.
.

B

Eszköz
Szerver
számítógép
közepes
teljes’tmenyu

Egység
ár/átlag ár

Oh.

Beszerzési
érték

Cél
Rendszei’felügyelet funkcióinak bővítése
naplózás visszakereshetőségének biztosítása.
Csoportmunka támogatása. A csoportm unka
támogatása külön feladatcsoportként szerepel,
-

—

~
B site szerver
terem eszközei

20

728 330,4 Ft

S

l600000Ft

I_Összesen;

azonban a szükséges szerverek műszakilag
megegyeznek a rendszerfelügyeleti funkciók
biztosításához szükséges szerverekkel, Ezért
célszerU itt beszerezni ezeket.
Levelezési szerverek cseréje.
A célok eléréséhez űz itt szereplő hordwore
eszközök egy részéhez software licence
vásárlása is szükséges. Ennek a költségét űzI
si mellékletben allca!rnazott bontósnek
megfelelően űz 5. pontban mutatjuk be. (A
software licencek egy része már Jelenleg is
14 556 608 Ft rendelkezésre á/l.)
A B-site szerverterem rack szekrények, rack
szekrényen belüli kábelezés ás ezen belüli
környez?t kialakításához szükséges
beszerzések,

12800000Ft,
251 875 492 Ft

PC ás bővítések

Eszköz
PC

Becsült I
I
mennyiség
Egység
‚ Oh.
ár/átlag ár

Beszerzési
érték

cél
Munkaállomási környezet
330 548 160 Ft~ fejlesztése, egységesitése
Munkaállomási környezet
71 060 000 FtJ feilesztése, egységesítése

2391~

138246,S2Ft

Laptop

300

236 866,67 Ft

Memória
bővítéshez

480

5575Ft

2676000Ft Munkaállomási környezet
fejlesztése, egységesitése

Merevlemez
bővítéshez

290

7SOOFJ

2llS000Ftl Munkaállomási környezet
fejlesztése, egységesítése

Monitor

400

24 462,1 Ft

9 784 240 Ft

Összesem

Munkaállornási környezet
fejlesztése, egységesítése

415 244 000 Ft

A táblázatban található darabszámok előzetes becslés alapján kerültek
meghatározásra, a tárgyban tervezett közbeszerzési kiírásáig pontosításra fognak
kerülni. Az eltérés nem lehet nagyobb, mint ±5%.
9

5.

!mmateríális javak heszerzés
A szükséges szoftverek beszerzését a 4. pontban bemutatott eszközökkel együtt,
nyílt egyfordulós közbeszerzési eljárások útján kívánjuk megvalósítani. A szoftverek
beszerzése előtt elvégezzük a végleges tervezési feladatokat a WR1
~Tervezés”
—

keretein belül, ennek érdekében, hogy pontosítani tudjuk az igényeket és &készítsük
a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat.

A 4. pontban bemutatott szerverpark bővítéséhez szükséges eszközökhöz a következő
software termékek beszerzése szükséges (a jelzett darahszárnok és összegek a tervezéshez
kerültek becalésre, a részletes műszaki tervezés és a beszerzések függvényében
változhatnak):
Software
Operációs
rendszer
szerverlicenc
Virtua!izáció

Licence
12
12

Egység ár
53 000 Ft
1 320 000 Ft

Szalagos

Beszerzési

érték

Cél
Virtualizáció. Operációs
rendszer licencek verziófrissítése

535 000 Ft
Virtualizáció keretrendszerhez
15 840 000 Ft szukseges licencefc
Mentési rendszer

mentési

korszerűsítése. A jelenleg

egység hex
szükséges
software licence
(csomag ár)

használt egység korszerűtlen,
Illetve az intézményi migrációból
adódó új, nagyságrendileg 4000
felhasználó adatai teljesen

megtelítenék. Ezért ennek a
1.

64 000 000 Ft

64 000 000 Ft kiváltását tervezzük,

Adatbázisszerver
licenc

Adatbázispark korszerűsítése,
A jelenlegi, nagyságrendileg 3500
felhasználóra méretezett parkot
bővíteni szükséges a várhatóan
további 4000 felhasználó
8

6 873 915 Ft

Sen/er
Management
licenc

54 991 328 Ft befogadására.
Rendszerfelügyelet
funkcióinak bővítése naplózás
visszakereshetőségének
584 320 Ft biztosítása.
Levelezés. Összesen 20 db.
szerver számítógép kerül üzembe
helyezésre, azonban jelenleg csak
2 382 BOO Ft I 18 db. licence áll rendelkezésre.
-

4

171 080 Ft

2

1 191 400 Ft

Levelezőrendszer
szerverlicenc
~

10

Beszerzési
Software

Software
nyilvántartási
software
Összesen:

Lketice

1

lE~ység ár

érték

Cél

A központi software
nyilvántartáshoz szükséges
20 000 000 Ft 20 000 000 Ft software
158 534 448 Ft

Az itt bemutatott licenceken felül a projektben nem tervezünk operáci6s rendszer
licencek, illetve felhasználói licencek vásárlását, mivel ezek rendelkezésre állnak a
meglévő licence szerződések keretein belül.
6~

Mérnöki,

szakértői

díjak

(amelyek

nem

a

projekt

előkészítéshez

kapcsolódóan merülnek fel)

A mérnöki, szakértői szolgáltatásokat a WP1 „Tervezés” feladatcsoport keretein belül
tervezzük meg1 figyelembe véve a saját erőforrásainkat. A szolgáltatások
tekintetében törekedünk, hogy ezeket az eszközök és szoftverek szállitóin keresztiil
szerezzük be egy eljárás keretein belül,

A projekt soráfl kö’íetkező mérnöki’ szakértői tevékenységekre veszünk igénybe
külső szálfltókat (a jelzett összegek a tervezéshez kerültek becslésre, a részletes
műszaki tervezés ás a beszerzések függvényében változhatnak):
a
A projekt végleges tervének elkészítése pontosított igények alapján,
közbeszerzési dokumentációk műszaki rnellékleteinek előállítása.
Szerver, adattárolási, mentési ás archiválási infrastruktúra tervezése
A címtár architektúrájának áttekintése, ás az Új verzió nyújtotta
optimallzáclós lehetőségeket kihasználva annak módosítása
A címtárat szolgáltató kiszolgálók cseréje Új beszerzésű eszközökre vagy
virtualizált kiszolgálókra
o
A levelezőrendszer architektúrájának áttekintése, ás az új verzió nyújtotta
optimalizációs lehetőségeket kihasználva annak módositása
o
A levelezőrendszert futtató kiszolgálóknak cseréje új beszerzésű eszközökre
A levelezési adatok mozgatása az Új beszerzésű tárolóeszközökre
• A postaláda méretek megernelése a megnövekedett igényeknek megfelelően
• A csoportmunka platform architektúrájának áttekintése, ás az Új verzió
nyújtotta optimalizációs lehetőségeket kihasználva annak módosítása
o
A csoportmunka platformot futtató kiszolgálóknak cseréje új beszerzésű
eszközökre vagy virtualizált kiszolgálókra
A csoportmunka adatok mozgatása a: Új beszerzésű tárolóeszközökre
11

Exchange rendszerek mentésére, ás abból postaláda szinten történő
visszaállításra képes Disk-to-Disk elvű nientőrendszer üzembe állítása
Sharepoint rendszerek mentésére, ás abból fájl vagy lista elem szinten
történő visszaállításra képes Disk-to-Disk elvű mentőrendszer üzembe állítása
• A törvényi kötelezettségeknek eleget tevő archiváló megoldás üzembe állítása
o
A központosított, de nem feltétlenül konszolidált infrastruktúrában is működő
menedzsment Infrastruktúra kialakítása
*
Rendszernaplók központi adatbázisba gyűjtése, közös reportok előállításához
o
Az egységes rendszerfelügyelet ás eszközrnenedzsment tervezése
Az IT biztonsági szabályzat elkészítése
IT biztonság implementálása sz infrastruktúra elemekre
titkosító
berendezések és kapcsolódó szolgáltatások
o
Az egységes informatikai rendszer szabályzatánalt tervezése
o
IT biztonsági irányelvek ás szabályzat kialakítása, bevezetése és tudatosítás.
Az IT szabályozási rendszer részeként az IT biztonsági irányelvek ás
szabályzatok kIdolgozása, amelyek mind az üzemeltetőre, mind a kiszolgált
Intézményekre meghatároznak biztonsági előírásokat’
o
IT házirend kialakítás, bevezetése ás tudatosítás (felhasználó),
o
IT rendszerfejlesztás ás projekt irányelvek ás szabályzat kialakítása,
bevezetése.
EIP üzemeltetési irányelvek ás szabályzat kialakítása.
FIP eszközmenedzsment irányelv~k és szabályzat kialakítása. Az IT
szabályozási rendszer részeként az ElI’ eszközmenedzsment irányelvek ás
szabályzatok kidolgozása, amelyek magukban foglalják az eszközök
kategorizálását, eszközgazdálkodási ás eszközbeszerzési stanclardok,
irányelvek megalkotását.
ia kontrolling Irányelvek ás szabályzat kialakítása ás bevezetése.
o
IT emberi erőforrás fejlesztési irányelvek és szabályzat kialakítása és
bevezetése
• A csoportmunka támogató rendszer műszaki tervének elkészítése
a
SZMSZ szerinti szervezetI munkaterületek kialakítása
a
Szervezeti egységek igényeihez igazított struktúra alapján létrehozott
dokumantumtárak kialakítása
o
N FM közös mu nkaterü leteinek kialakítása
A migráció során háttártámogató szolgáltatás nyújtása ás az összes
intézmény migrációjának végigkísérése
Az Intézmények mlgrációjának tervezése
Az Intézmények migrációjának lebonyolízésa
o
A szoftvergazdálkodási rendszer tervezése
a
Szoftvergazdálkodási stratégia; a stratéglaalkotás szintjén megfogalmazott ás
kommunikáit, szoftvergazdálkodásra vonatkozó célkitűzések, melyek
egyértelmű iránymutatást adnak a szervezet részére.
;
Szoítvergazdálkodási folyamatok: Az informatikai szervezet szabályozott
folyamatai szoftvergazdálkodás területére.
o
Szoftvergazdálkodásl szervezet: Az igény felmerülésétől a tényleges szoftver
telepításéig, üzemeltetéséig terjedő folyamatokat végrehajtó szervezeti
egységek felelősségi és hatáskörei.
Szoftvergazdálkodás informatikai támogatottsága: A szoftvergazdálkodás
alapjainak megteremtéséhez informatikai rendszerek használata ás
integrálása szükséges
• B site költözési feladatok elvégzése’
o

-
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A külső szakértők, szállítok szakmai
megvalósításával ellátott feladatok

Szakértők,

(Ft)

WP2 Infrastruktúra kialakítása

110 000 000

WP3 IT Biztonság

60 000 000

WP4 Szabályozás

17 000 000

WPS Csopo~niunka támogatás

84 000 000

WP6 Intézményi migráció

327 715 164

WP7 Software nyilvántartás

14 000 000

Tewezett e~ Óforrás!gény#

612 715 lGa

7. Jogi, közjegyzől költségek

:

40Ű000’0

SL IGÉNYBE VEfl SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

4000000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

4 000 000

A „Jogi, közjegyzől költségek~ projekt elemen, a projekt megvalósítás során a tervezési
feihívásban előírt Jogi tevélcenység, a Jogi viszonyok tisztázása mind a meglévő
szerződések, mind újak megkötése tekintetében Igénybevett Jogi tanácsadás, ás egyéb,
harmadik Mitől igénybevett jogi ás közjegyzői szolgáltatás kapcsán felmerülő költségek
kerültek betervezésre, 4.000.000 Ft értékben.
8. Adatbáz~sok, tanulmányok készítése (amelyek nem a ~rojekt előkészítéshez
kapcsolódóan merülnek fel)
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron’

Nemzet’ Infokommunikáclós Szolgáltató
Zártkörden ~ködö Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Számlaszám: 1 0403239-00027183-00000001
24.

C~4’t

~.

Képzés

RÁFORDÍTÁSoK
52. ~GÉNYsE \JíflT SZOLGÁLTATÁSOK
KŐLTS&EI
525. Oktatás ás továbbképzés költségei

~~ooooo
22000000
22 000 000

fl~

A projekt során ezek a képzések egyrészt a felhasználók részére (nagyságrendileg
2000 fő) gyakorlati oktatás formájában, a kialakított rendszer által nyújtott
szolgáltatások használatáról, másrészt tantermi oktatások ás a-Learning formában
lesznek megszervezve.
1O.Rendezvényszensezés
A projekt megvalósitásánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
liJroda- és eszközb&let
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
12.Egyéb bérleti d~j
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetést soron.

(

13.Úti—, kiküldetési költségek
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
14.Száilás-költség
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.

14

15’~(önyvvizsgálói díjak

A záró kifizetési kérelemhez a projekt könyveléséről, elszámolásáról külső
könyvvizsgálói Igazolás csatolása szükséges, ezért a projekt megvalósításának
idejére 4.000.000 Ft könyvvizsgálói díj kifizetését tervezzük. A könyvvizsgálati
feladatok ellátását a piaci ár figyelembevételével kalkuláltuk
16. Nyilvánosság biztosítása

L

~ÁPoRoÍTÁsoK

5000000

S2. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

2000000

524, Hirdetés, reklám, propaganda költségek

2 000 000

54. BÉRKÖLTSÉG

2292176

ES. SZEMÉLY! 3ELLECŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

______

45 844
661 980

56.BÉRJÁRUL€KOK

~nnn

A projekt elem alatt a tervezési felhívás által kötelezően előíit feladatok ellátásához
szükséges költségeket terveztük be.
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Az &őzetes tervek szerint külső szolgáltatók által végzett kommunikációs tevékenységeket
kívánunk igénybe venni 2000000 Ft értékben, illetve a saját marketing munkatársaink
közreműködését alkalmazzuk sz alábbi táblázat szerint:
Tájékoztatás

‚

a

tamogatásl
dontést
követően.

reladatok
..~

.

Cel-

Ce!

ertek
(db)

éiték

Leiras

(err)

‚

‚

A kommunikádós terv
során
1

Komrnunikéci6s (cselekvési)
terv készítése

‚

1

500

.

felté”képezzük

a

készítése
projekt

megvalósítása során alkalmazható
lehetseces
kommunikacios
eszközöket,
használatuknak
ütemezését ás kőltségüket. A
kommunikádós terv elkészítése
külső megbízás alapján történik.
Az előkészítő szakaszban 1 darab

~

tervezűrik

Sajtóesem&nyek

SaitóesernéflYt

~ 2.
~

rtámeo~;lenásel(
ö;~zegy’se; igény esetén
oJetatogdts’erve’ese

‘~

U)S~QilO ( s~afl~la

tájékoztatjuk a projekt által érintett
~
m:gszervez&sén~
külső, valamint belső erőforrást
veszünk
igénybe,
a

‚t

1

700

sajtómegjelenések
összegyűjtése
belso megvalositasban törtenik.

‘~

~o
~
‘~
~

Nyomtatott
~
‘

iS.
4

4.

~

~

‘~

~

‘

~

tájékoztatók

(hrosúrák, szórólapok, stb..)
elkészítése ás lakossági
terjesztése

Pályázati felhívás alapján
szükséges teljesíteni

Internetes honlap készítése,

Projektinforniációk megjelenítése a

vagy

NISZ Zit honlapján (mely a projekt

meglévő

honlap

esetén
a
projekthez
kapcsolódó
tájékoztató
(esetleg aloldal) létrehozása
ás folyamatos működtetése,
frissítése

1

-

nem

előrehaladósáról
kapcsolatos
információkat tart&mazza: fotók,
hírek, közlemények, webkarnera,
szóróanyag pdf-ben stb.). Saját
megvalósításban történik.

Lakossagi
forum,
kozrneghallgatas szervezese

Palyazati teljesiteni
feihivas aiapjan
szükséges

Sajtóközlemány kiküldése a

Sajtóközlemény kiküidése a projekt

projekt indításáról
sajtómegjelenések

indításárál ás
összegyűjtése

ás

a

osszegyuitese

a

nem

sajtóesemányek
belső

megvalositasban tortenik

‘0(0

~
~

~ N

1O

‘

~‘)

Sajt6 nyilvanos esemenyek
szervezése
esem~ny~khe’, (ünnepélyes
p1.

1 darab sajtó nyilvános esemény

szerve’esc~
.

„„

.h~—

alapletecel,
f&~k
I.
~i5O
berej~’~se,
dtodcsok,
képzés zárása. stb.)
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1

700

tei vezzuL,

..

..

=

fkik=i
.

.

megvalósítás
rnegkezdésehor.
Ennek megval6sítása tervezetten
....

.

.

kulso meghizas alapjan tortenik.

Tájékóztatás
a
táműgatasi

Feladatok

dontest
követőén

eel-

Cél

értek
(db)

érték
(err)

A beruházás helyszínén 0A”,
‚$‘ vagy „C” típusú tábla
elkészítése ás elhelyezése

B

7

750

I eíias

A projekt megvalósítása során a
projekt fő megvalősítási helyszínén
I darab „W’ típusú táblát, a
beruházás
által
másodlagos helyszíneken
Gérintett,
darab
NC”
típusú
táblát
tervezünk
elhelyezni. Ezek beszerzése külső
megbízás alapján történik.
1 fotódokumentáciás csomagot
készítünk a projekt megvalósítása

9.

Fotódokumentáció készítése

~

-

Smfl?~~t51 ~

elkészítése belső megvalósításban
történik.

10 •

Sajtó-nyilvános ünnepélyes
projektátadó
rendezvény
szervezése

1

Sajtáközlemény kiküldése a
projekt
zárásáről ás a
sajtómegjelenések

Sajtó-nyilvános
ünnepélyes
projektátadó
rendezvény
megszervezését
tervezzük a projekt
lezárásakor. Tervezetten
külső
megbízás alapján
történik a
sajtóesemény megrendezése.
A sajtóközlemény kiküldését a
projekt
zárásáról,
sajtómeujelenések
összegyűjtéséta

összegyűjtése

belső megvalósításban tervezzük,

~

~ cnn

L’jj’.

~
‘~

N
t!)

I
.-

.

~
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Információs
anyaqolc,
kiadványok készítése

Pályázati felhívás alapján
szükséges t&jesíteni

TÉRI(ÉPTÉR
~~al

150

Ahonlapian
projekt lezárása
az, N~Ü
elérhető után,
TERKEPTER
feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal,
melyet
belso
megvalósításban tervezzük.

500

A projekt lezárása után a beruházás
által érinte~ 7 helyszínen tervezünk
elhelyezni 7 darab “0’ típusú táblát.
Ezek beszerzése külső megbízás
alapján történik.

~.•-

feltölt~se
a
t
kap~suluclu
. -

.

1

.~

!
‚~‘

14.

j

A beruházás helyszínén a
pályázati dokumentádóban
megjelölt „0” típusú tábla
elkészítése ás elhelyezése.

Projekt

7

Összesen: II 5.000’000

17. tiztosítéko Ic
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.

17

nem

1S.Prajekt szakmai r~iegvalósításávaI összefüggő személyjellegű költségek és
járulékaik

~54. BÉRKÖLTSÍ&3

181 247 613

55. SZEMÉLYZ JELLEGŰ EGYÉB KiFIZET~SEK

S 624 952

56. B€RJÁRULÉKOI(

52344311

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, mint a projekt megvalósítója, a fejlesztés
koordinátora, a rendelkezésre álló műszaki felkészültséggel ás szakértelemmel vesz rész a
műszaki feladatok megtervezésében ás kivitelezésében.
Saját teljesítésben végzi a követ&ményje~yzélc, a közbeszarzés műszaki mellékletánek
kidoigozását, beszerzendő eszközök ás szoftverelemek meghatározását, a rendszer ás az
egyes rendszerelemek műszaki paramétereinek, a beszerzés egyéb feltételeinek
meghatározását, ás a teljes közbeszerzés támogatását.
A műszaki tartalmak vonatkozásában végzi az létesítési ás üzemeltetési tervei’ kidolgozását,
“ag:~ azotrat a sz&~erco, spect&s I,ozremuLodes&,et, zirelyek a: I’ #rasz
a “.&ak’tasa,
a berendezések elhelyezése, szoftverek telepítése ás beüzemelése során nélkülözhetetlenek
(szállítók helyszíni műszaki ellenőrzése) a szállítóval való együttműködés során.
~.

A Ntsz szakmai
megvalósításával ellátott
feladatok
WP1

WP2 Infrastruktúra kialakítása

‘

652,13

‚

79,2

WP4 Szabalyozas
.

‚

WP5 Csoporimunka tamogatas
-

‚

‚

.

.

31713

.

WP3 iT_Biztonsag
.

„merno nap
556 6

Tervezés

.

‚

‚

WPG Intezmenyi_migracio

12O2~59
2678,45

WP7 Softwa re nytlvanta rcas

138,6

Tervezett erőforrásigény~
Kerekítve~

6 224,69 nap
5 225 nap

...‚

Nemzeti In! oko mmunlkáclás Szolgáltató
Záitkörűen M~ödő ~iszv6nytárSaSág
1081 Budapest Csokon~ U. 3.

Í4

SzárnISSZ~i~t i0~03239.000271830000000’
24.

p..

A projekt szakmai megvalósítás~val összefüggő feladatokhoz a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt, a megvalósítás 26 hónapja alatt tervezetten 80 főt vesz igénybe, akiknek
részletes feladataikat ás munkaldőarányukat a munkaköri leiráshoz kapcsolódó megbízó
levelek tartalmazzák,
• Sérülékenység vizsgálat.
o
Hálózati struktúra ás Intézményi összeköttetések tervezése.
a
A jelenlegi mentőrendszer fenntartása a hosszú távú mentések tárolására, az
integ ráció tervezése.
a
A Kossuth téren lévő El rendszer A ás B site szétválasztásához szükséges
tevékenységek tervezése ás kivitelezése.
o
E1P standard-ek meghatározása, szabványok alkalmazása. Az EIP Infrastruktúra
működtetése szempontjából releváns hazai ás nemzetközi standardok kiválasztása,
az informatH<al környezet egységes ás átlátható működéséhez szükséges standard
konfigurációk kialakítása az egységesített és EIP szabályozási környezet ás
infrastruktúra kialakítása érdekében.
a
Egységes rendszerfelügyelet ás eszközrnenedzsrnent kialakítása, Szolgáltatási körbe
cső rendszerek ás alkalmazások központi menedzsmentjének ás monitoringjának
kialakítása.
a
Egységes, strukturált helyi adat- ás telekommunikációs hálózat kialakítása (LAN),
valamint az egységes technológiai platfornion alapuló ás a Jogos igényeket kielégítő
sávszélességgel történő csatlakoztatása a kormányzati gerinc hál6zathoz (WAN).
ig.Általános költségek

Az általános költségek projekt elem tartalmazza a beszerzésre kerülő eszközök szükséges
vagyonbiztosítását, melyet a NISZ Zrt jelenlegi vagyonbiztositásának a projektre történő
kiterjesztésével kívánunk megoldani. Mértékét a beszerzésre kerülő eszközök tervezett
nettó értéke ás a már meglévő biztosítást szerződések alapján alkalmazott közel 0,095%-os
biztosítási díjszorzó figyelembe vételével 700.000 Ft biztosítási díjjal kalkuláltunk ki.

ig

20’Közbeszerzési icökségek (amelyek
kapcsotódóan merütnek fel)

neni

a

projekt

előkészítéshez

A tervezett 28 közbeszerzési eljárás lebonyolításához a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltat6 Zrt szükség esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót kíván megbízni! Az
előzetes p~ackutatásunk alapján átlagosan nettó 20.000,- Ft/óra díjért vállalják ezt a
tevékenységet, továbbá az &járások teljeskörű lebonyolítására átlagosan 62,5 munkaórávai
kaflwláitunk, Ezek alapján határoztuk meg pályázatunkba a nettó 5~000’00Q,- Ft-os
közbeszerzési költséget. A közbeszerzési tanácsadó munkáját a projektmenedzsmenten
belüli beszerzési koordinátor irányítja. Ezen a soron ldvénjuk továbbá elszámolni a
beszerzések kapcsán felmerülő közbeszerzési díjat is.
ZL.Minőség-eltenőrz&/ LMztositás kö’tsége

(~.

RÁFORDÍTÁSOK

23887000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

23 887 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei
I~

w~T&KoLT~cc.rten

-

A szakmai minőség ellenőrzési költsége tartalmazza a minőségbiztosítási feltételek
kidolgozását ás a minőségi ellenőrzési munka feltételeit tartalmazó minőségügyi kézikönyv
elkészítését, valamint a minőségügyi kézikönyv alapján elvégzett minőségellenőrzési
tevékenység ellátását. A minőségellenőrzés magában foglalja a teljesitési feltételek,
projektterv, az ütemezések teljesítésének, a projektmenedzsment megfelelőségének, a
kockázatok megfelelő kezelésének, stb. ás a megfelelő szintű dokumentáció elkészítésének
20

eflenőrzését, a jegyzőkönyvek, jelentések ás elkészült projekttermékek alapján. A
minőségbiztosítás külső vállalkozó alkalmazásával valósul meg’
221Esélyegyenlőségi, környezeti ás társadalmi fenntarthatósági útniirtatótt
alapján vállalt tevékenységek költségei

A proj~kt elemer’ a pályázati felhívás alapján a horizontá~s szempontok teljesítéséhez
kapcsolódó költségeket terveztük. Itt jelenik meg az évente lefolytatott környezeti audit,
valamint a beszerezni kívánt újrahasznosítolt papír költsége.
II. Kérjük, hogy mutassa be a projekt során indítani tervezett (esetleg feltételesen
megindított) közbeszerzéseket az alábbi táblázat kttöltésévefl
A beszerzés
ter’€ez~tt
netj~
ellen&teke a
‚ztődés
teljes
időtartama
alatt
(forintban)

A közbeszerzés’
tár~’fa

Anyert~s
A beszerzésL
Útírás
aj~h l~ttbvővel
a
meghirdetése
nek tervezett szerződésköté szerződés
időpontja (év,
s teii,ezetl~ ~időtartama
hónap)
időpontja (év,
hónap)

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
ás 4 928 840
implementáció I.
monitor

2011október

2011,november 8 hónap

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
ás 54 500 000
implementáció II.
notebook heszerzés

2011.október

2011.noveniher 8 hónap

~ 000 000

2011.október

~2011.novernber ~8 hónap

-

-

szállítás

ás
21
( ~

A beszerzés
tervezett
ellénéi-téké a
szdr~ődbs~
teijős
időtartama
alatt
(forintban)

A kö~bészerzés
tárgya

irnplementáció III.
munkaállomás
beszerzés

A nyertes
A beszerz&i
ajánIa~teyőVe!
kiír~s
A
a
meghirdetésé szerz&Iésköté
szerződés
nek térveze,tt
s téwezett~. időtartama
ldőprnjtja (év, idő~ör’tj~ (~v,
hónap)
hónaji)

-

Szerver
infrastruktúra
tervezés, szállítás ás 3 044 992
irnplementkló I,
Szerver bővítés

2011.október

2011.december

S hónap

Hálózati
ás
VoW
eszközök
tervezés,
szállítás
ás
28 318 500
implernentáció !.
Hálózati
eszközök
beszerzése

2011’október

2011.decernber

8 hónap

Szerver
infrastruktúra
tervezés, szállítás ás 39 382 000
implernentáció II.
Storage beszerzés

2011,október

2011.december S hónap

-

-

-

Szerver
infrastruktúra
tervezés, szállítás es 50 648 son
~
implernentáció III.
Új
szerverek
beszerzése

~Q11

október

2011.december

8 hónap

-

Hálózati
ás
VoW
eszközök
tervezés,
szállítás
ás
3 146 520
implernentáció II.
ASA55SO
eszköz
beszerzése

2011.december

2012,január

8 hónap

Projekt
minőség biztosítás

2012.március

2012.május

15 hónap

2OllméjLis

2012.június

1 hónap

-

23 887 000

Üzleti alkalmazások
ás rnunkaállornások 45 000 000
migracioja
kozos
doinainbe
I.
Alkalmazás felmérés,
-
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A b~zerzés
tervezett
nettó
ellenértóke a
szerződés
teljes
időtartama

5

‚

S

alatt

A nyertes
A be~zerzesi ajánlattevóvel
kiírás
a
A
meghirdetesé szerződéskötá szerződés
nek tervezett
s tervezett
időtartama
időpontja (cv, időpontja (óv,
honap)
hónap)
.

.

(foiintban)
tesztelés

Munkaállornás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
ás
150 548 160
implementáció IV,
munka á I to más
beszerzés

2012.rnájus

2012.júnjus

1 hónap

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
ás 16 550 000
implementáció V.
notebook beszerzés

2012.rnájus

2Olljúnius

1 hónap

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
ás
9 707 000
impiementáció VI.
monitor ás bövítésok
beszerzés

2012.rnájus

2012’június

1 hónap

B site hálózati akth, 41 300 000
eszközök beszerzése

2012.júnlus

2Ol2Július

12 hónap

Rack
szekrények
szállítása
ás 12 800 000
telepitése

2012,június

2012’július

12 hónap

Infrastruktúra
kiala kitá sá hoz
szoftverek
beszerzése

2012.július

2012~augusztus 11 hónap

2012.július

2012.

-

r~.

-

-

74 534 448

Egységes
szoftver
nyilvantarcas
34 000 000
ki&akítása (szoftver
± bevezetés)
Szerver
inhasti’uktúra
154 000 000
I tervezés, szállítás ás
Impiernentáció IV.

I

9 hónap

szeptember

2012.
szeptember

2012’július
I

-

23

3 hónap

A beszerzés

tervezett
nettó
ellenértéke a
szerződés

Aldizijeszerzés

teljes

időtartama
alatt
(forintban)

í( ~értq~
A beszerzési
ájá~ifattevőveJ
Icitrás
_fl
meghirdetésé
:szérzőcté~
nek tervezett ? szerzodésjcöte
S tervezett
időtartama
időpontja ~év,
ídő~c*~tja (óv,
hónap)
hónap)
-‚

-

??

p

?

Mentési

rendszer
(hardver ás szoftver)
Szerver
Infrastruktúra
99 000 000

2012,július

2z0~b

n

Üzleti alkalmazások
ás rnLlnkaállomások
migrációja
közös 90 000 000
domainbe
ii.
intézményi integráció

2012.július

‘012
‘zepI~emher

11 hónap

~

hónap

IT

infrastruktúra
kialakítás

-

Hálózati
eszközök

ás
VoW
tervezés,

~Z~%~entáció in. eS 20 062 000
intézményen
belüli

2012július

11 hónap

m1,tnriAric hM’~’n~~

CsoportmLlnka
eszkozok bevezetese

84 000 000

Szerver
Infrastruktúra
~ervezés, ~z~!lítás ~ 66 000 000
implernentacto VIi.
Archiváló
eszköz
beszerzése

2012,júius

2012’no’jember 9 h6nap

2012’július

2012.
szeptember

10 hónap

2012’augusztus 201.
s’cptzwbe’

10 h6nap

2012.augusztus

10 hónap

--

-

Képzés

22 000 000

Intézményi
redundáns
hálózatI 22 500 000
akuv
eszkozok
beszerzése
Üzleti

&kalmazások 192 715 164

migrációja

2012.
szeotember

2012.augusztus ~~mber

közös

I

24

~9 hónap

—-—..—~----.———--—

:t~
‚~

~‘

r

q

~E

N
N
Q

E~t~
~&

It

~

~

a
tn
N

C.’

O
O

Q).

~.4O

n

~
—
O

~
Ó

E

‘t’~
<D

Ot

<D

~-‚‚ZN”r.,’~~p.~

8o

u~<D

rrQi

‚_1

(Si

(D
a
C
‚1)
N
0’
O
N
(D

N
O

M
O
—

~

t’~

Q)
C
(D
C

C

‚-.

~ <D

w~flcO

Q)

<D
e.’

~E
__________

(-

~

w

b
r
EJ’
~.
‘~

—

M
z~

r~’~

2.

______

~

~

a

____________________

~O’Q~o’

t~1Z
(D~i

o’
~.
.

—

M

‘-J~t
S
Em
w

2’
~

F[

0)

13
o,m

~t’~

[

(.

(.

S

.

