Szerződés nyilvántartási szám:

2/03284/0000/2012

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a Nemzeti Infokommunilulciós Szolgáltató Zrt.
(székhely: 108] Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, adószám: 10585560-242, bankszám]aszám: 13700016-01527010-00000000, képviseli: Szabó Zoltán Attila, vezérigazgató),
a Magyar Nemzeti Levéltár székhely; 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., cégjegyzékszám vagy
egyenértékű hivatalos nyilvántartási szám: 309172, adószám: 15309178-2-41, bankszámlaszám:
10032000-01425011-00000000, képviseli: dr. Mikó Zsuzsanna, főigazgató),
a Budapest Főváros Levéltára
(székhely: 1139 Budapest, Teve u. 3-5., cégjegyzékszám vagy egyenértékű hivatalos nyilvántartási
szám; 490737, adószám: 15490737-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490737-00000000, képviseli;
dr.

Á. Varga László, főigazgató)

mint Megrendelők,a továbbiakban együtt: Megrendelők
másrészről
T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56, cégjegy zékszám: Cg. 0!10-044852, adószám: 12928099-2-44, bankszámlaszám; 10918001-00000068-73830003 képviselik:
Blénessy László, Horváth Gábor Károly), mint Vállalkozó,
együttesen „Felek” között, az alulírott helyen és időpontban, alábbi feltételek mellett.

I.RÉSZ
1. A szerződés megkötésének előzményei
II.

Ajelen szerződés Megrendelői, a Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ), a
Magyar Nemzeti Levéltár (jogelődje a Magyar Országos Levéltár) (MOL) és a Budapest
Főváros Levéltára (BFL) Konzorciumot hoztak létre (a továbbiakban: Konzorcium) a
NISZ vezetésével, amely Konzorcium elnyerte a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Elektronikus
Közigazgatás Operatív Programjának Elektronikus Levéltár tárgyú pályázatát.

1.2.

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) keretében, a
16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet (továbbiakban

Vhr.) 15.@ (1)

‚4

Szerződés nyilvántartási szám: 210328410000/2012

bekezdés szerint megkötött Támogatási Szerződés alapján finanszírozott, EKOP-t.2.8-082008-0001 számú, „Elektronikus Levéltár” című projekt keretein belül Megrendelők
„Elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása, valamint kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése” tárgyban TED 2011/S 252-411321; KÉ-33650/20 II számon
közzétett

részvételi

felhívással

hirdetmény

közzétételével

induló

tárgyalásos

közbeszerzési eljárást folytattak Ic, melyben Vállalkozó tette az összességében
legelőnyösebb ajánlatot, így Megrendelők a Vállalkozót nevezték meg nyertesként,
amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (továbbiakban Szerződés) kötik
meg. Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó jogelődje, az IQSYS
Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) vett részt és került nyertes ajánlattevőként

kihirdetésre. Az eredményhirdetést követően az IQSYS Zrt. beolvadt a T—Systems
Magyarország Zrt-be (az egyesülés időpontja 2012. szeptember 30.), így a Szerződést az
IQSYS Zrt. egyetemes jogutódjaként megnevezett T-Systems Zrt.-vel (1117 Budapest,
Budafoki út 56.) kötik meg Megrendelők.
1.3.

Vállalkozó, a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben Ismeri és a
szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi a jelen szerződésben
foglaltak megvalósítását, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések szabályait
érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások
felhasználására vonatkozó jogszabályokat.

1.4.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a Megrendelők és a Támogató által
megkötött Támogatási szerződésjogi sorsát kö’eti, vagyis annakjogi sorsa joghatással bír
jelen Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.

2.
2.1.

A Szerződés tárgya és terjedelme
A Szerződés tárgya elektronikus levéltári rendszer megvalósítása, ezen belül szoüver és
hardver elemek szállítása, kapcsolódó szolgáltatások teljesítése, a Szerződés és annak
mellékletei szerint.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei, melyek az alábbiak:
•

Végleges Műszaki leírás és mellékletei

.

Ajánlatevő végleges műszaki és kereskedelmi ajánlata

•

Kereskedelmi ártáblázatok (Projektelemenkénti összesített, Projektelemenkénti önálló

—

1. számú melléklet
—

2. sz. melléklet

A, B, C, D, E, F/, Költségnemenkénti, Költségnemenkénti pénzügyi ütemezés,
Fenntartási)

3. számú melléklet
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A 2. és 3’ birálati részszempont értékeléséhez benyújtott nyilatkozatok (Ajánlattételi
dokumentáció 12. és 13. számú bekérőlapja) —4. számú melléklet
•

Részteljesítési és fizetési ütemezés
Szoftvertermékek listája

—

5. számú melléklet

6. számú melléklet

•

Teljesítési biztosíték dokumentuma

•

Felhatalmazó nyilatkozat

—

7. számú melléklet

8. számú melléklet

LNYR-re vonatkozó licenszszerződés mintája- 9. szamu melléklet
KIA-ra vonatkozó licenszszerződés mintája

10. számú melléklet

Értelmezési vita esetén a Szerződés rendelkezései, amennyiben a Szerződés az adott
kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, akkor a mellékletek rendelkezései fenti sorrend
szerint irányadóak. Amennyiben valamely kérdésben ellentmondás van a Szerződés és
melléklete, vagy különböző mellékletek rendelkezései között, a sorrendben előbb álló
dokumentumban azonos tárgyra vonatkozóan leírtak az irányadók, amennyiben az
ellentmondás más módon nem oldható fel. A dokumentumok sorrendje tekintetében a
Szerződést kell az 1. sorszámú dokumentumnak tekinteni, a mellékletek sorrendjét a
melléklet száma határozza meg. Amennyiben az értelmezési nehézség a Szerződés és
mellékletei

együttes

vizsgálata

alapján

sem

oldható

fel,

az

Ajánlatkérési

dokumentációban foglaltak az irányadóak, melyről Felek kötelesek egyeztetni.
3. Felek jogállása és jogviszonyuk
3.1.

Megrendelők az 1.2. pontban hivatkozott Támogatási Szerződés alapján támogatásban
részesített

„Elektronikus

Levéltár”

megvalósítására

Konzorciumi

Együttműködési

Megállapodást kötöttek. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. pontja alapján
a Konzorciumvezető képviseli a konzorciumi tagokat harmadik személyek felé, melynek
alapján jelen Szerződésben a NISZ jogosult a konzorciumi tagok képviseletére, és a
szerződési kérdésekben való nyilatkozattételre.

3.2.

Felek kijelentik, hogy a szerződésben foglaltakon kívül, saját érdekkörükben nem áll fenn
olyan jogszabályon, továbbá szerződésen, hatósági határozaton, vagy egyoldalú
jognyilatkozaton alapuló kötelezettség, más jogi helyzet, amely kizárná, külön feltételhez
kötné a jelen szerződés megkötését, érvényes létrejöttét, vagy annak hatályba lépését,
illetőleg a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését.
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4. A Szerződés hatálya
A Szerződés az aláírása napján lép hatályba, és teljesítéséig tartó határozott időtartamra szól.
A szerződéses kötelezettségek teljesítése szempontjából két jelentős időszak különül el a
szerződésben:
1.

az első időszak az Elektronikus Levéltár megvalósításának időszaka, amely 2013.
február 28-ig,

2.

a második időszak az Elektronikus levéltári rendszer megvalósitásáért vállalt jótállás
időszaka, amely az Elektronikus levéltári rendszerre vonatkozó Végátvétel napját
követő 60. hónap utolsó napjáig tart.

II. R

É ~z

A SZERZŐDÉSBEN ALKALMAZOTT FOGALMAK
5. A jelen Szerződésben alkalmazott fogalmak Felek közös értelmezésében az alábbi
jelentéssel bírnak:

Ajánlat

Vállalkozó, mint ajánlattevő 2012. 07.20-án kelt végleges ajánlata;

Ajánlatkérési
.

Dokumentáció

Megrendelő által az Elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek
szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban, TED
2011/S 252-411321; KÉ-13650/201 I számon közzétett részvételi
felhívás szerinti hirdetmény közzétételével indított
tárgyalásos
közbeszerzési eljárásban a részvételi felhívás, a részvételi dokumentáció
és annak mellékletei, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi
dokumentáció és annak mellékletei; valamint a felsoroltaknak a
tárgyalásos eljárás keretében történt módositásai, továbbá a
tárgyalásokon készült jegyzőkönyvek tárgyalások lezárásakor irányadó
tartalma;

Átadás-átvételi eljárás

Az az eljárás, amelynek során megtörténik az Elektronikus levéltári
rendszer egyes részteljesítéseinek vizsgálata, adott esetben tesztelése,
amelyről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel;

Átvétel időpontja

Az átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően az átadás

átvételi

jegyzőkönyv aláírásának napja;
Végátvétel időpontja

Az Elektronikus Levéltár próbaüzemét követően az a nap, amelyen
Megrendelők átveszik az Elektronikus

levéltári rendszert, amely

megegyezik a Végátvételre vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásának napjával;
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Elektronikus levéltári

A szerződés keretében megvalósítandó teljes rendszer, amely magában

rendszer vagy Elektronikus foglalja a NISZ-nél, a MOL-nál és a BFL-nél megvalósitandó
Levéltár

fünkciókat, továbbá a levéltári intézményekhez tartozó komponenseket,
valamint a központi elhelyezésű komponenseket;

Jótállás körében nyújtandó Az Elektronikus levéltári rendszer Végátvétele napján, a Végátvétel
szolgáltatások

időpontjában megnyíló jótállási időszak alatt az Elektronikus levéltári
rendszer hibamentes működésére vonatkozó helytállás keretében a
Vállalkozó által díjmentesen nyújtott szolgáltatások köre, amelyek
keretében a Vállalkozó ajótállási kötelezettség körébe tartozó hibát saját
költségére javítja;

Képzés Oktatás
-

Vállalkozó által a Megrendelő kijelölt munkatársai számára az Oktatási
terv szerint biztosított, az Elektronikus levéltári rendszer rendeltetésszerű
használatához és üzemeltetéséhez szükséges ismeretek elsajátítására
irányuló betanítás és képzés;

Közreműködő szervezet

A Szerződést a Támogató nevében aláíró, a támogatott projekt
lebonyolításában közreműködő jogi személy, Jelen esetben a MAG Zrt.
(jogelődje a VÁTI Nonprofit Kft);

Minőségbiztosítási audit

A Műszaki Leírás és a Szerződés szerinti vállalkozói szolgáltatások
rendszeres és strukturált ellenőrzésének hiteles tanúsítása a Megrendelő
részéről, amely arra irányul, hogy az Elektronikus levéltári rendszer
megvalósítása az ütemterv szerint, megfelelő minőségi paraméterek és
követelmények szerint dokumentálva megtörténjen;

IT biztonsági audit

A Műszaki Leírás és a Szerződés szerinti vállalkozói szolgáltatások
rendszeres és strukturált ellenőrzésének hiteles tanúsítása a Megrendelő
részéről, amely arra irányul, hogy az Elektronikus levéltári rendszer
megvalósítása az előírt IT biztonsági elvárásoknak megfelelő módon
történjen;

Műszaki leírás

Jelen Szerződés I. számú melléklete, amely tartalmazza az Elektronikus
levéltári rendszerrel szemben támasztott megrendelői követelményeket;

Projekt alapító

Felek

által

az

Elektronikus

Levéltári

rendszer

megvalósítására

dokumentum (PAD)

létrehozott közös projektszervezet alapító okirata, melyet a Szerződés
megkötését követő legkésőbb 30. napon Felek közösen aláírják;

ft
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Próbaüzem

Az Elektronikus levéltári rendszer éles üzembe helyezését megelőző 14
(tizennégy) napos időszak, amelynek során Felek az Elektronikus
levéltári rendszer szerződésszerű működését a helyszínen/ helyszíneken
vizsgálják, és amely időszak alatt a Vállalkozó a felmerülő hibák
azonnali elhárítását elvégzi Úgy, hogy az ehhez szükséges erőforrásokat
teljes körűen biztosítja;

Szállítás

Az Elektronikus levéltári rendszer termékeinek a teljesítési helyekre
történő szállítása;

Jótállási ellenőrzési eljárás

A jótállási időszak lejártát megelőzően megkezdett, és ajótállási időszak
utolsó napjáig lefolytatott 5 (öt) munkanapon át tartó eljárás, amelynek
során a Felek közösen felmérik és jegyzőkönyvben rögzítik az
Elektronikus levéltári rendszer működését, az Elektronikus levéltári
rendszerben, illetve annak elemeiben esetlegesen még fennálló, jótállási
kötelezettség körében javítandó hibákat;

Szerződéses ár (vállalkozói

Az Elektronikus levéltári rendszer megvalósítása, üzembe helyezése,

díj)

valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása ellenértékeként fix nettó
forintban meghatározott összeg, amely tartalmazza az Elektronikus
levéltári rendszer minden elemének árát és a szolgáltatások díját;

Dobozos szoftvertermék

Kereskedelmi forgalomban beszerezhető, jelen Szerződés teljesítéséhez
változatlan formában felhasznált szoftver;

Egyedi fejlesztésű szoftver

Jelen Szerződés teljesítéséhez átadott minden olyan szoftver, amely nem
minősül dobozos szoftveriiek. Egyedi fejlesztésnek minősítik a Felek azt
is,

amikor

Vállalkozó

a

dobozos

szoftver

terméket

egyedi

paraméterekkel és egyedi programkódokkal egészíti ki ezen egyedi
kiegészítések tekintetében;
Hardvertermék

A

kereskedelmi

teljesítéséhez

a

forgalomban
szükséges

beszerezhető,

konfigurációs

jelen

beállításoktól

Szerződés
eltekintve

változatlan formában felhasznált hardver,
Szolgáltatás

Az Elektronikus levéltári rendszer szoftver és hardver elemeinek
szállításához kapcsolódó valamennyi szolgáltatás teljesítése;

Szoftvertámogatási
szerződés

Dobozos szoftver gyártójával megkötött terméktámogatási szerződés;
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Üzembe helyezés

Azok a Végátvételt közvetlenül követő műszaki intézkedések illetve
eljárások, amelyek eredményeképpen az Elektronikus levéltári rendszer
rendeltetésszerű üzemeltetése megkezdődik;

Rendszertámogatási
szerződés

Megrendelők és Vállalkozó közötti, az Elektronikus levéltári rendszer
működés-támogatására a Végátvételt követően
külön eljárásban
megkötésre kerülő megállapodás.
-

III. R

É sz

A VÁLLALKOZÓ JOGÁLLÁSA
6.

6.1.

Az Elektronikus levéltári rendszer szállításával kapcsolatos kötelezettségek

Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik mindazon jogosultsággal, erőforrással, valamint
mindazon szakmai ismerettel és tapasztalattal, amelynek birtokában a Szerződés
megfelelő teljesítésére jogosult, arra alkalmas és képes.

6.2.

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó felelős azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat
szerződésszerűen, teljes körűen és első osztályú minőségben teljesítse.

6.3.

Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, tényleges, igazolt közvetlen kárért, amely
abból ered, bogy feladatait, nem a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak
szerint teljesíti.

6.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges valamennyi
hatósági és egyéb engedéllyel. Vállalkozó felel azért, hogy a Szerződés teljesítése során
betartja a tevékenységére irányadó és alkalmazandó jogszabályokat, hatósági és egyéb
előírásokat. Vállalkozó kötelezettséget vállal a tekintetben, hogy

-

amennyiben a

Megrendelők székhelyén, telephelyén vagy egyéb helyen (együtt teljesítési hely) látja el a
feladatainak bármelyikét

—

teljes körűen betartja az adott teljesítési hely vele előzetesen

közölt biztonsági és üzemeltetési szabályait.
6.5.

Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező Elektronikus levéltári rendszer elemeit,
részegységeit az 5. szamu mellékletben megliatározottak szerint határidőben, és a Műszaki
leírásban megjelölt teljesitesi hely(ek)re szállítani és a Megrendelők részére átadni.

7. Alvállalkozó igénybe vétele
7.1.

Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése céljából a részvételi jelentkezése
benyújtott dokumentumok szerint az alábbi, 10% feletti alvállalkozót jelölte meg:
7

során a
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V

Á)

‘

Cégné’v
T-SYSTEMS
Magyarország Zrt.

Székbely
1117 Budapest,
Budafoki út 56.

Ellátott tevékenység
infrastruktúra szállítás,
implementáció

2
3) I
n

.

Az 1.2. pontban körülírt változás miatt a megnevezett alvállalkozó nem alvállalkozói
minőségben vesz részt a szerződés teljesítésében.
Vállalkozó az alvállalkozókkal maga köt szerződést, azok munkáját ellenőrzi, felügyelet
alatt tartja, és szükség szerint összehangolja, ütemezi.
7.2.

Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozójáért, annak eljárásért, teljesítéséért, úgy felel
Megrendelők felé, mintha maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele
esetén pedig felel mindazon tényleges, igazolt károkért, amelyek az alvállalkozó igénybe
vétele nélkül nem következtek volna be. Az alvállalkozókra ugyanazok a biztonsági
előírások vonatkoznak, mint a Vállalkozóra.

7.3.

Ha a szerződéskötést követően, előre nem látható ok következtében beállott lényeges
körülmény vagy az alvállalkozó, illetőleg szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a
szerződés vagy annak valamely része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozókkal,
akkor a Vállalkozónak ezt a körülményt írásban kelt jeleznie a Megrendelők felé az
igénybevételt megelőzően. Az írásos bejelentésben meg kell adni az Új alvállalkozót, akit
Vállalkozó be kíván vonni a teljesítésbe, egyúttal igazolni szükséges az alvállalkozó
tekintetében a

részvételi

felhívásban

megadott

alkalmassági

feltételeknek való

megfelelést az ott meghatározott igazolások benyújtásával. Megrendelők 5 munkanapon
belül megvizsgálják a bevonni kívánt alvállalkozó adatait, alkalmasságát és írásbeli
hozzájárulást adnak, ha az megfelel azoknak a Kbt. 67.~ (I) bekezdése szerinti műszakiszakmai

alkalmassági

minimum

követelményeknek,

melyeknek

Vállalkozo

a

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Megrendelők a
hozzájárulást csak alapos okkal jogosultak megtagadni. Az alvállalkozóra vonatkozó
értesítési kötelezettség teljesítése, nem mentesíti Vállalkozót a felelőssége és a
szerződésből folyó kötelezettségei alól.

8.
8.1.

Az Elektronikus levéltári rendszer megvalósítása
Vállalkozó az Elektronikus levéltári rendszert,
azokhoz kapcsolódó hardvereket, szoftvereket
megfeleljen

a

szerződésben,

és

az

I.

—

ideértve annak részét képező, illetve
Úgy köteles megvalósítani, hogy az
számú

mellékletben

követelményeknek, és egységes, integrált rendszert alkosson.
8
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8.2.

Ha Vállalkozó a teljesítés során észleli, hogy az Elektronikus levéltári rendszer, illetve
annak egyes elemei a 8.1. pontban hivatkozott dokumentumoknak nem felelnek meg,
illetve, hogy azok integráns rendszerként történő megfelelő működése előre láthatólag
nem lesz biztosítható, köteles erről haladéktalanul, de legkésőbb az észlelést követő 5
munkanapon belül írásban értesíteni a Megrendelőket, továbbá köteles minden szükséges
intézkedést előkészíteni és megtenni annak érdekében, hogy teljesítése szerződésszerű
legyen.
Az értesítés elmulasztásából származó igazolt közvetlen károkért a Vállalkozó
felelősséggel tartozik.

9. TeljesÍtés
9.1.

Teljesitési határidő
Teljesítési véghatáridő az Elektronikus levéltári rendszer megvalósítása tekintetében:
2013. február 28.
Előteljesítésre mind az Elektronikus Levéltár, mind az egyes részteljesítések tekintetében
Vállalkozó csak akkor jogosult, ha erre vonatkozó igényét 15 munkanappal korábban
Megrendelőknek írásban bejelenti és azt Megrendelők írásban elfogadják és 5
munkanapon belül visszaigazolják.

9.2.

A teljesítés helye: Megrendelők fizikai telepítésekre kijelölt, a 2. számú mellékletben
meghatározott telephelyei, ugyanakkor a Vállalkozó jogosult az átadást megelőző
fejlesztési feladatok meghatározott részét saját telephelyén végezni.

9.3.
9.3.1.

A teljesítés tartalma
A teljesítés a Szerződés I. számú melléklete szerinti Műszaki leírásban foglalt
követelmények szerinti rendszer megvalósítását jelenti, amely rendszer a Megrendelők
igényeinek megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas Elektronikus levéltári
rendszer kell, hogy legyen.

Amennyiben az Elektronikus

levéltári rendszer üzembe helyezését megelőzően

végrehajtott tesztelések, mérések, vagy a Próbaüzem alapján megállapítható, hogy az
Elektronikus levéltári rendszer szerződésszerű használatához további hardverek és/vagy
licenszek beszerzése szükséges a Vállalkozó végleges ajánlatában megjelölteken kívül,
Vállalkozó azt késedelem nélkül jelzi Megrendelőknek. Amennyiben a Műszaki leírásban
meghatározott követelményekből következő teljesítmény- és kapacitás elvárásokat a
9
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felhasználói igények igazoltan nem haladják meg, illetve azok indokoltak, úgy Vállalkozó
viseli ezen további hardverek és/vagy licenszek beszerzésének és üzembe helyezésének
költségét.
9.3.2.

Vállalkozó szerződés szerinti kötelezettségeit a részvételi jelentkezésben megjelölt és a
PAD-ban megadott szakértők személyesen teljesítik. Amennyiben a szakértők számának
növelése, cseréje válik szükségessé, úgy arról, a tervezett igénybevételt megelőzően
legalább 5 munkanappal Vállalkozó köteles írásban értesíteni Megrendelőket és
hozzájárulásukat kikérni’ Amennyiben az adott szakértő igénybevételéhez Megrendelők
szakmai okból nem járulnak hozzá, úgy Vállalkozó köteles megfelelő más, megrendelő
számára elfogadható szakértőt jelölni a feladat ellátásához.
Megrendelők fenntartják maguknak a jogot, bogy Vállalkozó azon szakértői tekintetében,
akik munkavégzésével szemben indokolt kifogás merül fel, visszahivást, Illetve cserét
kérjen. Vállalkozó köteles az új, az igényelt szakterületen és a témában is megfelelő
ismeretekkel

rendelkező

egyetértésével

—

szakértő

munkavégzését

a

Megrendelők

előzetes

változatlan feltételekkel, 5 munkanapon belül biztosítani. Csere esetén

(külön költség felszámítása nélkül) a Vállalkozó kötelezettsége az új szakértő
munkavégzésre való felkészítése.
9.3.3.

Felek a teljesítés során a kötelesek együttműködni és megfelelő időben tájékoztatni
egymást minden olyan körülményről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Felek biztosítják, hogy Kapcsolattartóik a szerződés teljesítése során folyamatosan
rendelkezésre álljanak.
Az együttműködés keretében azon területeken, ahol a szerződés szerinti teljesítés
érdekében valamely vállalkozói tevékenység elvégzéséhez megrendelői közremüködés,
vagy adatszolgáltatás szükséges, Megrendelők S munkanapon belül kötelesek azt
megadni, amennyiben ezt objektív akadály nem teszi lehetetlenné. Amennyiben az
adatszolgáltatás akadályba ütközik, úgy a határidőn belül a válasz megadásának időpontját
kell közölni.
Amennyiben a Megrendelők bármelyike a teljesítés során
vagy megbízottjától kapott jelzés alapján

—

saját hatáskörében eljárva

észleli, hogy a Vállalkozó a tevékenységét

nem szerződésszerűen végzi, a tudomásszerzéstől számítva 2 munkanapon belül írásban
észrevételt tesz a Vállalkozónak, amelyre nézve Vállalkozó 5 munkanapon belül köteles
írásban reagálni.
9.3.4.

Vállalkozó
rendelkeznek

szavatol
olyan

azért,

hogy a megvalósítási

szakértelemmel,

fejlesztési

fázisban eljáró alvállalkozók
és

bevezetési

módszertannal,
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A projekttervben meghatározott mérföldkövek teljesítéséről folyamatosan a köteles a
Megrendelőket tájékoztatnia (előrehaladási jelentés). A projekttervben meghatározott
mérfőldköveknek illeszkedniük kell az 5. számú melléklet szerinti részteljesítési
ütemezésben meghatározott részteljesítési határidőkhöz.
Vállalkozónak heti rendszerséggel előrehaladási jelentést kell készítenie, a Jelentésben
kell tájékoztatnia Megrendelőt az adott időszakban végrehajtott és a következő időszakra
tervezett feladatokról, a felmerült kockázatokról, nyitott kérdésekről, valamint a
fejlesztések készültségi fokáról.
Az előrehaladási Jelentés formai és tartalmi kővetelményeit tartalmazó sablont a PADban kell definiálni.
Vállalkozó köteles tevékenységéről és a projekt, vagy részeleme aktuális státuszáról
Megrendelőket, Megrendelők kérése szerint külön is tájékoztatni, különösen, ha a
teljesítés során olyan Új körülmény merül fel, amely az Elektronikus levéltári rendszer
határidőre való átadás-átvételét veszélyezteti.
Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem látható olyan lényeges
körülmény, vagy esemény, amely Vállalkozó érdekkörén kívül áll, és amelyért
Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, így különösen, ha:
a) Vállalkozó teljesítéséhez szükséges megrendelői előteljesítés hiánya vagy késedelme
(p1. munkaterület átadásának, munkaterületre történő bejutás akadályoztatása,
tervelfogadás, egyeztetés, adatszolgáltatás késedelme, stb.) áll fenn;
b) Vállalkozótól független, és a projekt megvalósításában Megrendelők valamelyikével
létesített jogviszony alapján részt vevő harmadik személyek olyan magatartást
tanúsítanak, amely a Vállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti;
c) valamely leszállítandó eszköz gyártója az adott eszközt vis maiornak minősülő okból
nem szállítja le;
d) valamely teljesítési határidő dobozos szoftver olyan jellegű szoftverhibája miatt nem
teljesíthető, amely szoftverhibáért a dobozos szoftver gyártójajótállási, szavatossági
felelősséget nem visel, feltéve, hogy a Vállalkozó a gyártót megfelelő szakmai
referenciák alapján gondosan választotta ki és a szofiverhiba előzetes felismerése a
Vállalkozótól gondos eljárás mellett sem lett volna elvárható, illetve a Vállalkozó
minden elvárható intézkedést megtesz a szofiverhiba lehető leggyorsabb kijavítása,
vagy helyettesítő termék beszerzése, helyettesítő technológia bevezetése érdekében.
Vállalkozó bejelentését Megrendelők S munkanapon belül megvizsgálják és amennyiben
a vállalkozói bejelentésben foglaltak teljesítésre gyakorolt hatását elfogadják, erről
legkésőbb az 5. munkanapon írásban tájékoztatják Vállalkozót.
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eszközparkkal, amely biztosítja a szerződésszerű teljesítést, szakembergárdájuk pedig
képzettségük és szakmai múltjuk alapján képes a feladat elvégzésére.
9.3.5.

Vállalkozó kötelezettsége, hogy Megrendelők bármelyikével szerződéses kapcsolatban
álló, a projekt megvalósításában részt vevő harmadik személyekkel együttműködjön. Az
együttműködő szervezeteket és az együttműködés módját a PAD-ban rögzítik a Felek.

9.3.6.

Vállalkozónak a Műszaki leírásban meghatározott, és a PAD-ban pontosított számú
személy részére biztosítania kell az oktatást, amely ahhoz szükséges, hogy az
Elektronikus

levéltári

rendszer egészét

és

annak

minden

egyes

komponensét

Megrendelők mind műszakilag, mind pedig alkalmazástechnikailag működtetni és
üzemeltetiii tudják.
9.3.7.

Vállalkozó a rendszertervezés időszakában Oktatási tervet készít, amelynek megrendelői
elfogadását követően szervezi és tartja meg a képzéseket. Vállalkozó az oktatási tervben
kialakítja az oktatási csoportokat, időpontokat az adott oktatás elvégzésére. Vállalkozó
köteles megjelölni azokat a további szerepköröket, amely személyek oktatása a Műszaki
Leírás szerinti követelmények teljesítéséhez szükséges.

9.3.8.

Az oktatásnak e célra alkalmas helyszínét Megrendelők kötelesek biztosítani, Vállalkozó
köteles azonban az esetlegesen szükséges speciális eszközöket, dokumentációt,
segédanyagokat biztosítani.

9.4. A teljesítés ellenőrzése
9.4.1.

Megrendelők általi ellenőrzés
Megrendelők a teljesítést folyamatosan,

közvetlenül, Vállalkozó által előállított

előrehaladási jelentések és helyszíni szemlék alapján, valamint a teljesítés igazolása során
ellenőrzik, felügyelve a határidők betartását.
Vállalkozónak együtt kell működnie a Megrendelők által megbízott minőségbiztosítást
végző

vállalkozóval,

annak

a

minőség

és

műszaki

ellenőrzéssel

kapcsolatos

tevékenységét tűrni köteles.
Megrendelők fenntartják maguknak a jogot, hogy a Műszaki leírásban megfogalmazott IT
biztonsági követelmények teljesítését IT biztonsági audit keretében ellenőrizzék.
Vállalkozónak együtt kell működnie a Megrendelők által megbízott szervezetekkel, azok
ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységét tűrni köteles.
9.4.2.

Előrehaladásijelentés
Vállalkozó a teljesítését a PAD-ban meghatározott projektterv szerint végzi.
11
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9.4.3.

Részteljesítési igazolás
Megrendelő az 5. számú mellékletben meghatározott részteljesítési ütemezés szerinti
részteljesités elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról, a
Vállalkozó teljesítésről szóló írásbeli értesítése kézhezvetelet követoen lefolytatott
átadás—átvételi eljárás eredményeként írásban köteles nyilatkozni. A teljesítésigazolást az
átadás—átvételi eljárás utolsó napján állítják ki a Megrendelők. Megrendelők a
teljesítésigazolás kiállítását alapos ok nélkül nem tagadhatják meg.
Vállalkozó a részteljesítési igazolás alapján jogosult részszámláját benyújtani a 17. pont
szerint.

10. Az Elektronikus levéltári rendszer átadása, végteljesítés
10.1.

Vállalkozó az Átadás-átvételi eljárás során a 20. pontban foglaltak betartásával köteles
eljárni.

10.2.

Vállalkozó vállalja, hogy az Elektronikus levéltári rendszer üzembeállítását, éles Üzemi
indítását olyan módon végzi, amely biztosítja, hogy a Megrendelők üzemviteli
folyamataiban a Vállalkozónak felróható okból nem következik be leállás. Amennyiben a
műszaki sajátosságok ezt szükségessé teszik, Megrendelőkkel egyeztetett módon, tervezett
leállással valósítja meg a rendszer üzembe állítását’

11. Vállalkozó kötelezettségei a jótállás körében
11 .1.

A jótállás terjedelme
Vállalkozó a Ptk. 248. *-a szerinti jótállást vállal a szerződés hibátlan teljesítéséért. A
jótállás, a Szerződés szerinti Végátvétel napján, a Végátvétel időpontjában kezdődik és a
Végátvétel napját követő naptól számított 60. hónap utolsó napjáig tart.

A dobozos

szoftverekre vonatkozó eltérő rendelkezéseket a Szerződés 11.3. pontja tartalmazza. Az
egyes hardver elemekre vonatkozó jótállás a hardver elemek helyszíni implementálását
követő átvétel időpontjától számítandó és a gyártó által vállalt kötelező jótállási idő
lejártának napján szűnik meg.
11.2.

Vállalkozó

a

szerződésben

meghatározott

eredménytermékeket

átadás

előtt

vírusellenőrzésnek veti alá az olyan számítógépes vírusok kiszűrése érdekében, amelyek
jogosulatlanul

hozzáférhetnek,

módosíthatják,

törölhetik,

károsíthatják

vagy

működésképtelenné tehetik a Megrendelők vagy egyéb felhasználók számítógépes
rendszereit.

Vállalkozó

az

Elektronikus

levéltári

rendszer

végleges

átadásának

időpontjában szavatolja a szerződés tárgyát képező rendszer teljes vírusmentességét.
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11.3.

Dobozos szoltvertermékekre vonatkozó eltérő rendelkezések:
Dobozos szoftverekben jelentkező hiba esetében Vállalkozó a licensztulajdonosok által
vállalt jótállási feltételeket biztosítja.

11.4.

A jótállási idő alatt az Elektronikus levéltári rendszer működése soran a jótállási
kötelezettség körében felmerülő hibák kijavításával összefüggő valamennyi költség a
Vállalkozót terheli, kivéve a 11.5.5. pontban foglaltak eseteket.

11.5.

Jótállási körbe tartozó kötelezettségek teljesítése

11.5.1. Vállalkozó Megrendelők által írásban bejelentett hibák javítását köteles a bejelentést
követően késedelem nélkül, legkésőbb a bejelentés kézhezvételétől

súlyos hiba

(működést akadályozó hiba) esetén 4 órán belül, míg nem súlyos hiba esetén 24 órán
belül megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. Vállalkozó köteles a
hibajavítás várható időtartamáról és a hiba okáról Megrendelőket írásban tájékoztatni.
Megrendelők

hibabejelentést

munkanapokon,

munkaidoben

tehetnek.

Az

egyes

Megrendelőknél irányadó munkarendet a PAD-ban rögzítik a Felek.
11.5.2. Amennyiben a hiba kijavítására Vállalkozó által megadott időtartam súlyos hiba esetén az
I munkanapot, egyéb hiba esetén az 5 munkanapot meghaladja, Vállalkozó köteles a
hiba végleges, érdemi kijavításáig átmeneti, ún. megkerülő megoldás alkalmazásával
biztosítani, hogy az Elektronikus levéltári rendszer (ideértve annak hibás elemét is) a
hibajavítás időtartama alatt rendeltetésszerűen működjön.
11.5.3. Vállalkozó a bejelentett hibákat a jótállási kötelezettsége körében köteles kijavítani,
illetve, ha a hiba jellege ezt teszi szükségessé, illetve ezt indokolja, a meghibásodott
eszközt, illetve alkatrészt

-

ideértve a modulokat, paneleket

-

kicserélni, a cserére kerülő

eszközzel, alkatrésszel legalább azonos minőségűvel.
11.5.4. A kicserélt hardver eszközök, illetve alkatrészek tekintetében a jótállási időszak az az
üzembe helyezés (csere) napján kezdődik és a hardver eszköz jótállási idejéből még
hátralévő időtartamra szól.
A

cserére

szoruló

hibás

hardvereszközök,

illetve

alkatrészek

helyébe

lépő

hardvereszközök, illetve alkatrészek az Elektronikus levéltári rendszerbe történő
beépítéssel kerülnek a Megrendelők közötti megállapodás függvényében valamely
Megrendelő tulajdonába.
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11.5.5. Megrendelő jótálláshoz való jogának korlátja
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azon hibák kijavítására, amelyeket a
Végátvétel napját követően a Megrendelők bármelyike, illetve az általuk esetlegesen
igénybe vett harmadik személyek jogszerűtlen, tiltott, illetve a Műszaki Leírásban
rögzített felhasználási céllal ellentétes beavatkozása okoz az Elektronikus levéltári
rendszerben, továbbá, amely a rendszer

nem rendeltetésszerű használatára vezethető

vissza, továbbá amelyek a Felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan külső körülmény
miatt következnek be.
Mentesül Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól azon meghibásodások tekintetében,
amelyek az alábbi esetekkel kapcsolatosan következtek be:
a)

nem az előírt környezetben, illetve nem rendeltetésszerű nem a használati
utasításban, üzemeltetési dokumentációban leírtak szerinti a használat,

b)

a hiba a Vállalkozó engedélye nélküli javítási, módosítási kísérlet eredménye (ide
nem értve azt az esetet, ha a Megrendelők bármelyike a hiba elhárítását azért
kísérelte meg, mert ezen kötelezettségének a Vállalkozó felszólítás ellenére sem
tett eleget),

c)

a hiba oka a Vállalkozó által szállított terméknek a Vállalkozó engedélye nélkül
történt áthelyezése, installálása.

A bizonyítási teher minden esetre vonatkozóan Vállalkozót terheli, azaz Vállalkozónak
kell bizonyítania, ha megítélése szerint a felmerült hiba, vagy a hiba javítása nem tartozik
ajótállási kötelezettsége körébe.
11.6.

Amennyiben Megrendelők a jótállás időtartama alatt a Szerződés keretében leszállított
szoftveren bármely módosítást Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül hajtanak végre, a
módosítás időpontjától kezdve Vállalkozó a jótállás

időtartamának hátralévő részére

mentesül a jótállási kötelezettség teljesítése alól. Vállalkozó csak indokolt esetben
tagadhatja meg a módosításhoz való hozzájárulását.
11.7.

Felek ajótállási időszak lejártát megelőző ötödik napon, illetve, ha ez munkaszüneti napra
esik, az azt megelőző első munkanapon az Elektronikus levéltári rendszer állapotának
felmérése céljából ellenőrzési eljárást (Jótállási ellenőrzési eljárás) kötelesek lefolytatni,
amelynek során a Felek közösen felmérik és jegyzőkönyvben rögzítik a vizsgálat
eredményét és megállapításaikat.

11.7.1. Ha Vállalkozó elmulasztja a bejelentett hiba kijavitását a szerződésben rögzítettek szerint,
és azt Megrendelők felhívására, kitűzött póthatáridőben sem javítja ki, Megrendelők
elvégeztethetik a Vállalkozó előzetes értesítésével, a Vállalkozó
15
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költségére a hibajavítást, annak érdekében, hogy az Elektronikus levéltári rendszer
üzemszerű működése helyreálljon.

Ilyen megrendelői intézkedés, Vállalkozó előzetes

írásbeli értesítését követően, a költségek fedezése érdekében, okot adhat Vállalkozó által
biztosított jólteljesítési biztosítéknak a Megrendelők általi lehívására a ténylegesen és
jogszerűen felmerült költség mértékéig.
11.7.2. Amennyiben a hibát harmadik személy dobozos szoftverének nem megfelelő működése
okozza, Vállalkozó erről tájékoztatja Megrendelőt és minden szükséges intézkedést
megtesz a hiba kijavítása érdekében. A hibajavítás során Megrendelő köteles
Vállalkozóval együttműködni, aki a jogtulajdonossal szemben Megrendelők érdekében
jár el, minden Megrendelők által Vállalkozótól elvárható intézkedést (beleértve a
hibaazonosítás elvégzését, megfelelő dokumentálását is) köteles megtenni.
11.7.3. A 11 .7.2. szerinti rendelkezést Felek arra tekintettel rögzítik, hogy Vállalkozó nem
rendelkezik a rendszer megvalósításához felhasznált dobozos szoftverek forráskódjával,
illetve nem módosíthatja, alakíthatja a dobozos szoltvert, emiatt nincs abban a
helyzetben, hogy a hibát a dobozos szoftverben javítsa.
Jelen pont rendelkezései ugyanakkor nem mentesítik a Vállalkozót az Elektronikus
levéltári rendszerre vállalt jótállási kötelezettség teljesítése és a működési hiba
kiküszöbölésének kötelezettsége alól, ebből következően bejelentett hiba esetén a 11.5.1.
pont szerinti hibajavítási kötelezettségét teljesítenie, illetve a 11.5.2. pont szerinti
megkerülő megoldást az ott megjelölt határidőben biztosítania kell.
11.7.4. A jótállásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni

a jótállási időszak megnyiltát

megelőzően már átvett rendszerelemek meghibásodása esetén is.
11.8.

Jogszavatosság

11.8.1. Vállalkozó szavatolja, hogy nincs olyan tény, körülmény, harmadik személyt megillető
jog, amely Megrendelők számára az Elektronikus levéltári rendszer elemeit képező
szoftverek, illetve jogi oltalomban részesített eljárások, hardverek jelen szerződés szerinti
feltételekkel való használatára vonatkozó jog megszerzését, annak gyakorlását bármilyen
módon kizárja, korlátozza, nehezíti vagy akadályozza.
11.8.2. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a teljesítéshez szükséges szerzői és szabadalmi
jogok, ipari vagy használati minták, oltalmak, know-how, licenszek és védjegyek
jogszerű birtokában van, Megrendelők
megfelelő

a vonatkozó jogszabályoknak mindenben

egymás közötti külön megállapodása szerinti tulajdonszerzését és egyéb

jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személyek joga nem
akadályozza, illetve korlátozza.
16
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11.8.3. Vállalkozó félként részt vesz minden, Megrendelők bármelyike ellen a Szerződés
következtében szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban,
vagy választása szerint azt peren kívüli egyezséggel lezárhatja, ha megfelelően módosítja
a jogsértő terméket vagy megszerzi a szükséges jogokat,
bármelyikénél

továbbá Megrendelők

az igényérvényesitéssel keletkezett indokolt és igazolt költségeket

megtéríti vagy magára vállalja, azzal, hogy a Megrendelők joglemondó, vagy elismerő
nyilatkozatot Vállalkozó előzetes hozzájárulása nélkül nem tehetnek.
11.8.4. Vállalkozó a jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén a szerződés tárgyával
kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő
követelés kielégítését magára vállalja, attól Megrendelőket mentesíti. Megrendelők
azonban kötelesek a harmadik fél esetleges igény támasztása esetén a rendezésbe
Vállalkozót bevonni.
11.8.5. Vállalkozónak kártalanítania kell a Megrendelők bármelyikét harmadik fél által felmerülő
minden olyan igény esetén, amely licensz, szabadalom, védjegy, know-how és ipari vagy
használati minta oltalmak alá eső jogok megsértéséből származik a rendszer Megrendelők
általi szerződésszerű felhasználása folytán, feltéve bogy a jogvita során a Megrendelők a
Vállalkozóval együttműködtek és a szükséges jogi lépéseket megtették (p1. fellebbezés
stb.).

12. Az Elektronikus levéltári rendszer elemeit képező, illetve azokhoz kapcsolódó
szoftverekre vonatkozó külön rendelkezések
12.1.

A szoftverek beszerzése, illetve előállítása

12.1.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez dobozos, és egyedi fejlesztésű szoftvert
alkalmaz.
12.1.2. Vállalkozónak a beszerzett dobozos illetve az egyedi fej lesztésű szoftvereket Úgy kell
összeállítania, hogy azok egymással együttműködő szoftverekből álló, és Megrendelők
által használt, illetve használni kívánt további szoüverekkel a Műszaki Leírás szerint
együttműködjenek.
12.2.

Az egyedi fejlesztésű szoftverek minősége, fejlesztési állapota
Vállalkozó az általa szállított egyedi fejlesztésű szoftverek esetében szavatol azért, hogy
az Elektronikus levéltari rendszer elemeit kepezo szoftverek megfelelnek a Műszaki
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leírásban meghatározott követelményeknek, továbbá a szoftverek továbbfejleszthetők az
ajánlatban foglalt Feltételek mellett.
12.3.
12.3.1.

A szoftverek átadása
A szoftverek átadása saját fejlesztésű szoftver eseteben a vegrehajtható programok
létrehozásához szükséges forráskód és programdokumentáció átadásával történik. A
forráskód a Megrendelő tulajdonába kerül. Megrendelő jogosult a forráskódot és a
programdokumentációt korlátozás nélkül felhasználni.

12.3.2.

A programdokumentáció része a paraméter ablak, értékek részletes leírása, a létrehozott
kiegészítő forráskód, valamint a fejlesztési dokumentáció. Ezen túlmenően Megrendelők
rendelkezésére kell bocsátani azt a megfelelő műszaki megoldást, ami az egyedi, saját
fejlesztésű

szoftverek

harmadik

személyek

által

történő

továbbfejlesztéséhez

szükségesek.

12.4.
12.4.1.

Szerzői és felhasználói jogok
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó által a jelen szerződés keretében
kidolgozott valamennyi egyedi fejlesztésű szoftveren és szoftverelemen, egyedi terven és
dokumentumon, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint Megrendelők
Magyarország területén kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli harmadik személynek
átadható és átruházható felhasználói jogot szereznek, feltéve, hogy a Megrendelők
fizetési kötelezettségüknek teljes mértékben eleget tettek.
Megrendelők a Vállalkozó külön engedélye nélkül jogosultak a szoftver átdolgozására,
feldolgozására, egyéb módosítására, a többszörözésre és a nyilvánosságra hozatalra,
illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössenek.

12.4.2.

Megrendelők a dobozos szoftvereken a dobozos szoftver tulajdonosa által biztosított
terjedelmű

felhasználói

jogot

szereznek,

a

dobozos

szoltverekre

vonatkozó

licenszszerződés feltételei szerint.
12.4.3.

Az LNYR alapját képező scopeArciv szoftver esetében Felek a 9. számú melléklet
szerinti licenszszerződést kötik meg a Vállalkozási szerződés aláírását követő 45 napon
belül. A licenszszerzodés 500. nevesített felhasználóra (named user) vonatkozó, nem
kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot biztosít Magyarország területén
a Megrendelők számára a licenszszerződés feltételei szerint. A licenszszerződés a
Megrendelők,

a

megállapodásként

Vállalkozó

és

kerül megkötésre.

a

Licensztulajdonos

között

háromoldalú
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12.4.4. A KIA alapját képező Tessella SDB4 szoftver esetében Felek a 10. számú melléklet
szerinti licenszszerződést kötik meg a Vállalkozási szerződés aláírását követő 45 napon
belül. A licenszszerződés nem kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot
biztosít Megrendelők számára Magyarország területén a licenszszerződés további
feltételei szerint. A jogosított felhasználók a Megrendelők körét jelentik azzal a
megkötéssel, bogy NISZ a MOL. és a BFL részére nyújt szolgáltatást, és a licensz
tényleges felhasználói a MOL és a BFL.

A licenszszerződés a Megrendelők, a

Vállalkozó és a Licensztulajdonos között

háromoldalú megállapodásként

kerül

megkötésre.
12.4.5. A felhasználói jogok tekintetében Felek jelen pontban külön rendelkeznek arról, hogy
azon jogok tekintetében, amelyeket a Szerződés megkötésekor a MOL szerez meg, a
jogok 2012. október 1-jétől, a MOL jogszabály alapján bekövetkező átalakulása és
névváltozása folytán, a Felek külön rendelkezése nélkül a MOL jogutódját a Magyar
Nemzeti Levéltárat illetik meg. Vállalkozó kötelezettsége, bogy az Elektronikus levéltári
rendszerben szállított szoitverekre vonatkozó licenszszerződéseket e szerint kösse meg és
felhasználói jogokat ennek megfelelően biztosítsa.
13. Oktatással és képzéssel kapcsolatos rendelkezések

13.1.

Vállalkozó vállalja, hogy az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig az Elektronikus levéltári
rendszer használatához és megfelelő üzemeltetéséhez szükséges átfogó képzésben
részesíti a Megrendelők által megjelölt személyeket.

13.1.1.

A Szerződés keretében nyújtott oktatást a PAD-ban rögzített Oktatási terv tartalmazza.

13.1.2.

Vállalkozó az oktatást megfelelő szakmai ismeretekkel és gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkező oktató személyzet és esetlegesen szükséges speciális eszközök, segédanyagok
rendelkezésre állásával biztosítja.

13.1.3.

További (tovább) képzés és oktatás
Felek további oktatási-képzési szolgáltatások nyújtásában is megállapodnak. Vállalkozó
köteles Megrendelők részére írásban jelezni, vonatkozó javaslatával együtt, ha olyan Új
műszaki megoldást, alkalmazást tartalmazó eszköz, illetve alkatrész került beépítésre az
Elektronikus levéltári rendszerbe illetve ilyen forgalomba hozatalára tekintettel ésszerű
lehet ilyennek az Elektronikus levéltári rendszerbe integrálása, amelynek alkalmazására
vonatkozóan szükséges, illetve indokolt lehet az üzemeltetést végző munkatársak
megfelelő mértékü betanítása, felkészítése, és azt az Oktatási Terv nem tartalmazta.
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14. Teljesítési és jólteljesítési biztosíték nyújtása
14.1.

Vállalkozó a Jelen szerződés aláírásával egyidejűleg teljesítési biztosítékot bocsátott
Megrendelők rendelkezésére bankgarancia

formájában az előírt módon és az előírt

tartalommal.
A teljesitési biztosíték a Kbt. 53 A. ~ (2) bekezdésében meghatározottak biztosítékául
szolgál, mértéke a nettó vállalkozoi díj (a szerződés összertéke) 5%-a,
azaz hatvanmillió

-

hatszáztizenegyezer

-

60611123.-Ft,

egyszázhuszonhárom forint, mely abban az

esetben illeti meg Megrendelőket, ha Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját
érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de a 9.1. pont szerinti
végteljesítési határidőre nem fejezi be.
14.2.

A teljesítési biztosíték a teljesítés időtartamára szól.

14.3.

Megrendelők a szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy a teljesítési biztosíték az alábbi esetekben, az esemény bekövetkezésének és
jogcímének Vállalkozói okirati igazolása alapján, minden külön feltétel nélkül kiadott
Megrendelői hozzájárulás alapján felszabadítható legyen:
a) a szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntetik és a megszüntető
megállapodásban kifejezetten nem rendelkeztek a teljesítési biztosíték sorsáról,
vagy akár részbeni felhasználásáról,
b) a szerződés vis maior bekövetkezése miatt ellehetetlenül és ennek következtében
Felek írásban megszüntetik,
c) a szerződés Megrendelő súlyos szerződésszegése miatt Vállalkozó azonnali hatályu
felmondása miatt megszűnik.

14.4.

Vállalkozó teljesítési biztosítékként átadta az 2012. október 16-án kelt bankgarancia
nyilatkozat! eredeti példányát, amelynek másolata a szerződés 7. számu mellékletét
képezi. Az eredeti nyilatkozatot a NISZ őrzi.

14.5.

A teljesítési biztosíték lehívására Megrendelők képviselője jogosult, a lehívás előtt
legalább öt banki nappal a Vállalkozót az igénybevételről és annak okáról írásban
tájékoztatni köteles.

14.6.

Jólteljesítési biztosíték
A jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53 A. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint a
jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja.

‚
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Felek megállapodnak abban, hogy jólteljesítési biztosítékként Vállalkozó jogosult
a)

a korábban teljesítési biztosítékként rendelkezésre bocsátott bankgaranciát

a

végteljesítés időpontjáig a vállalt jótállás időtartamára meghosszabbítani és továbbra
is Megrendelők részére biztosítani, feltéve, hogy abból Megrendelők lehívást nem
eszközöltek, vagy
b)

a teljesítési biztosítékkal megegyező összegű új biztosítékot rendelkezésre bocsátani
és ennek eredeti dokumentumát a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában
Megrendelők képviselőjének átadni.

IV. RÉSZ
MEGRENDELŐK JOGÁLLÁSA
15. A szerződésből fakadó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése
15.1.

Megrendelők kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére jogosultak és annak
teljesítésére megfelelően képesek.

15.2.

A Szerződésben biztosított jogok tekintetében az Elektronikus Levéltár használatára,
üzemeltetésére, valamint az Elektronikus

levéltári rendszerben jelentkező hibák

bejelentésére, továbbá a képzési-oktatási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogokat
a Megrendelők jogosultak gyakorolni.
tó. Megrendelő jogai és kötelezettségei
16.1.

Megrendelőknek Vállalkozó teljesitésévei kapcsolatos jogai és kötelezettségei:

16.1.1. Megrendelők kötelesek biztosítani a Teljesítési helyeken a megfelelő teljesítéshez
szükséges feltételeket.
16.1.2. Megrendelők kötelesek az Elektronikus levéltári rendszert, illetve annak elemeit, a
telepítésre és az átadásra megfelelően előkészített teljesítési helyen fogadni és azokat az
Átadás-átvételi eljárás keretében üzembe helyezést követően

a Vállalkozó megfelelő

teljesítése esetében átvenni és a teljesítés igazolásának dokumentumát átadni.
16.1.3. További kötelezettségek
a)

a projekt során a náluk felmerülő feladatok koordinálására projekttagokat
delegálnak a projekt teljes időtartamára,
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b)

az előre megállapított szükséges emberi erőforráskeret mértékéig a projekt
rendelkezésére bocsátják a megfelelő tapasztalattal rendelkező és a szakterületben
jártas munkatársaikat,

c)

Felek által megállapodott határidőben a projekt rendelkezésére bocsátják a projekt
működését érintő valamennyi rendelkezésére álló szükséges dokumentumot és
információt,

d)

a projekt előrehaladásához szükséges döntéseket a Felek által megállapodott
határidőben meghozzák,

e)

a kapott,

elfogadást

igénylő dokumentumokat,

Felek által

megállapodott

határidőben véleményezik, illetve elfogadják.
Amennyiben Megrendelők a jelen pontban foglalt közreműködési kötelezettségeiknek
felróhatóan késedelmesen, vagy nem Felek által megállapodott határidőben és megfelelo
módon tesznek eleget, Úgy a késedelemnek a teljesítési határidőre esetlegesen gyakorolt
hatását Megrendelők kötelesek viselni.
16.1.4. Megrendelők kötelesek az Elektronikus levéltári rendszert, illetve annak elemeit, a
telepítésre és az átadásra megfelelően előkészített teljesítési helyen fogadni és azokat az
Átadás-átvételi eljárás keretében

a Vállalkozó megfelelő teljesítése esetén átvenni és a

teljesítés igazolásának dokumentumát átadni.
16.2.
16.2.1.

Megrendelőknek a jótállással kapcsolatos jogai, kötelezettségei
Megrendelők haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon
belül kötelesek írásban bejelenteni a Vállalkozónak ajótállási időszakban észlelt hibát.

16.2.2.

Ha Vállalkozó jótállási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget a
-

hiba kijavítását határidőben nem kezdi meg, átmeneti, ún. megkerülő megoldást
indokolatlanul nem alkalmaz, avagy ilyet indokolatlanul alkalmaz, vagy a javítást
határidőben nem fejezi be

-‚

vagy jótállási kötelezettségét egyéb módon megszegi,

Megrendelők jogosultak a hibát
írásos felszólítását követően

-

—

Vállalkozó sikertelen, de megfelelő határidőt tűző

harmadik személlyel Vállalkozó költségére kijavittatni.

Vállalkozó ez esetben köteles megtéríteni a Megrendelőknek a jólteljesítési biztosíték
által nem fedezett, Vállalkozó mulasztásából fakadó, igazolt kárát is.
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17. Vállalkozási díj, fizetése
17.1.

Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként va a ozasi .ij (a szerződés
Összértéke) illeti meg, amelynek összege
Konzorciumi tag

Nettó

Áfa

Bruttó

NISZ Zrt. (A,B,C,D)

1 003 914 847

271 057 009

1 274 971 856

MOL(C,E)

116288843

31397988

147686831

BFL(C,F)

92018778

24845070

116863848

Konzorcium összesen

1 212 222 468

327 300 066

I 539 522 534

Vagyis, a NISZ Zrt. esetében

1.003.914.847

kilencszáztizennégyezer-nyolcszáznegyvenhét

Ft, azaz egymilliárd-hárommillió

forint

+

271.057.009

Ft,

azaz

kettőszázhetvenegymillió-ötvenhétezer-kilenc forint ÁFA;
a MOL esetében 116.288.843 Ft, azaz egyszáztizenhatmillió-kettőszáznyolvannyolcezer
nyolcszáznegyvenhárom

forint

31

397 988

háromszázkilencvenhétezer-kilencszáznyolcvannyolc
147.686.831

Ft,

azaz

Ft,
forint

azaz

harmincegymillió

ÁFA,

Összesen

bruttó

egyszáznegyvenhétmillió-hatszáznyolcvar’hatezer

nyolcszázharmincegy forint;
a

BFL

esetében

hétszázhetvennyolc

92.018.778
forint

±

Ft,

azaz

kilencVenekétmillió-tizennyolcezer

24.845.070

Ft,

azaz

huszonnégymillió

nyolcszáznegyvenötezer-hetven forint ÁFA, Összesen bruttó 116.863.848 Ft, azaz
száztizenhatmillió-nyolcszázhatvanháromezer-nyolcszáznegyVennyolc forint;
a Vállalkozói díj (a szerződés összértéke)

1.2 12.222.468 Ft, azaz egymilliárd

kettőszáztizenkettőmillió-kettőszázhuszonkétezer-négyszázhatvannyolc

forint

±

327.300.066 Ft, azaz háromszázhuszonhétmillió-háromszázezer-hat”anhat forint ÁFA,
összesen

bruttó

1.539.522.534

Ft,

azaz

egymilliárd-ötszázharminckilencmillió

Ötszázhuszonkétezer-Ötszázharmincnégy. forint.
Vállalkozó a jelen szerződés 5. számú melléklete szerinti részteljesítést és ‚‘égteljesítést
követőenjogosult részszámlákat és Végszámlát benyújtani.
A benyújtott számlára Vonatkozó kifizetési kötelezettség az 5. számú mellékletben
meghatározott Megrendelőt terheli az ott meghatározott Összegben, ettől eltérő
szám latartalom nem megengedett.
Vállalkozó a számláját az 5. számú mellékletben meghatározott Megrendelő részére
köteles kiállítani. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően
kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

(
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Felek

a Támogatási Szerződésben foglaltakra figyelemmel

rögzítik azt, hogy

amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt az általános forgalmi adó mértéke csökken,
akkor a MOL és a BFL esetében a Szerződésben meghatározott vállalkozói díj is csökken
annak megfelelően, míg az általános forgalmi adó mértékének növekedése a vállalkozási
díj összegét nem érinti.
Vállalkozó elfogadja, hogy Megrendelők tájékoztatták a Támogatási szerződés vonatkozó
rendelkezéséről, amely a 4.4 pont 2. bekezdése a következők szerint:
„Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos AFA szabályozás a jelen
Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra
vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződésmódosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás
összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem
növelhető.”
17.2.

A 17.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszeríí teljesitéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, vámot, adót, illetéket, díjat, továbbá bármilyen
jogátadás ellenértékét tartalmazza, ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

17.3.

A jótállás körében végzett hibajavítás, valamint az oktatási-képzési szolgáltatások
ellenértékét a szerződéses ár tartalmazza.

17.4.

Fizetési feltételek
Vállalkozó

tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi

XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik

tudomásul veszi, hogy

Megrendelők Vállalkozó számláját kizárólag az Art. 36 A. ~-ban foglalt feltételek

-

Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosultak kifizetni.
17.5.

Megrendelők ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárják.

17.6’

A vállalkozási díjra Vállalkozó a Kbt. 305. ~-ában foglalt rendelkezéseknek és az európai
uniós források lehívására vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, továbbá a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.* (3) bekezdésében foglaltak alapján,
cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit Vállalkozó Megrendelők által kiállított
teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki és nyújt be Megrendelőknek.

17.7.

Az Elektronikus levéltári rendszer egyes elemei (építés/ felújítás/bővítés, hardware és
software költségnemek) tekintetében Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a rész- illetve
végteljesítést követően a benyújtott rész- illetve végszámlák tekintetében a NISZ, mint
Megrendelő esetében nettó, a MOL és BFL, mint Megrendelő esetében bruttó
24
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számlaérték kerül kifizetésre az EKOP-1 .2.8-08-2008-0001 sz. „Elektronikus levéltár”
című kiemelt projekt költségvetése terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében, a
számlaértéket közvetlenül a Közreműködő Szervezet utalja át a Vállalkozónak.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet
szerint

a Támogatási Szerződés

Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő

Szervezethez történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül
egyenlíti ki a 17.7. pont szerinti számlaértéket a Vállalkozó bankszámlájára történő
átutalással. Megrendelő a Vállalkozó számlájának kézhezvételét követő 15 napon belül
köteles továbbítani a kifizetési kérelmét a Közreműködő Szervezethez. Vállalkozó
továbbá tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít bele. Megrendelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy
a hiánypótlási felhivásnak a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Közreműködő
Szervezet által meghatározott határidő utolsó napján eleget tesznek.
NISZ, mint Megrendelő esetében a részszámlák ÁFA tartalmát közvetlenül Megrendelő
utalja át Vállalkozó részére, a számla a Megrendelő központi iktatójába történő
beérkezését követő 30 napon belül.
17.8.

Az egyes rendszerelemek tekintetében a képzés és mérnöki szakértői díj költségnemek
esetében Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a benyújtott számlák bruttó értéke ún.
„utólinanszírozás” keretében a Megrendelők által közvetlenül a Vállalkozónak kerülnek
kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

17.9.

Vállalkozó köteles a finanszírozási módokhoz (szállítói- és utófinanszírozás) kapcsolódó
egyes projektelemeket külön számlákon benyújtani az eltérő fizetési formák és határidők
miatt.
Tekintettel arra, hogy mindkét finanszírozási forma esetében a támogatás folyósítása két
prioritásból történik, ezért Vállalkozó köteles minden költségtételt (számlát) 86,61
13,39% arányban megosztani, és ennek megfelelően részteljesítésenként két számlát
benyújtani a fenti megosztásban szabályszerűen kiállítva az 5. számú mellékletben
meghatározott Megrendelő nevére és címére.

17.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a (rész)számlákat az alábbiak szerint köteles kitölteni:
a) a számlákon szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEÁOR száma
mellett a Támogatási Szerződés számát, fizetési határidőként 45 napot, az EKOP
támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító
költségvetési sor megjelölését (a projekt teljes költségvetésének 86,61%-a az EKOP
1. prioritásából, 13,39%-a pedig az EKOP 3. prioritásából kerül finanszírozásra);
25
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b) a számlákon fel kell tüntetni a Szerződés számát, a bankszámlaszámot és a bank nevét,
továbbá az adószámot;
c) a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén pedig a
‚.részszámla” kifejezést.
d) a szállítói finanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén a szállítói számla
támogatási értékének meg kell haladnia a nettó I millió Ft-ot.
17.11. Megrendelők fenntartják a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák
kiállításával kapcsolatban Vállalkozóval együttműködve az Európai Unió alapjaiból
származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további
követelményeket határozzanak meg.
17.12. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelők
felelősséggel nem tartoznak.
17.13. Vállalkozó számlaszáma 10918001-00000068-73830003 Vállalkozó a számlaszámában
bekövetkezett változásról köteles

Megrendelőket 5 munkanapon belül írásban

tájékoztatni.
17.14. A szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni a már átadott
eszközök és teljesített szolgáltatások tekintetében.

V. RÉ SZ
A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK;
AZ ELEKTRONIKUS LEVÉLTÁRI RENDSZER ÁTADÁS ÁTVÉTELÉRE IRÁNYULÓ
ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA
-

18. A teljesítés egyéb feltételei
18.1.

Vállalkozó az Elektronikus levéltári rendszer elemeinek a kijelölt teljesítési helyre történő
szállításáról saját költségén és saját kockázatára gondoskodik; az Elektronikus levéltári
rendszer (annak elemeinek) üzembe helyezéséről, saját költségén, a Megrendelők által ott
biztosított közüzemi szolgáltatások igénybe vételével gondoskodik. Vállalkozó a
fejlesztési és a fejlesztői tesztelési feladatokat saját telephelyén, valamint a Megrendelők
által biztosított helyszíneken végzi.

18.2.

Megrendelők az Elektronikus levéltári rendszer elemein az Átadás

átvételi eljárás

sikeres lefolytatását követően, továbbá a szerződéses árnak a megfizetésével szereznek
26
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tulajdonjogot, illetve a szoftverek vonatkozásában felhasználási jogot, a jelen szerződés
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
19.Vis major
19.1.

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a Szerzodés létrejötte után bekövetkező,
a Felek tevékenységén kívül álló olyan esemény, amely nem a Felek hibájából következik
be, elő nem látható ás Felek részéről elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését
akadályozza. Ilyen események lehetnek például a kővetkező események: háború,
forradalom, tűzvész, természeti vagy ipari katasztrófa, vesztegzár, bejelentett általános
sztrájk. A vis maior tényét, ha az nem köztudomású, igazoltami kell az illetékes
Gazdasági Kamarával vagy külképviseleti szervvel, vagy arra illetékes más szervezettel.

19.2.

Ha vis maior következik be, az érintett félnek haladéktalanul írásban értesítenie kell a
másik szerződő felet a helyzetről és annak okáról. Ha az értesített szerződő fél
másképpen nem rendelkezik, folytatni kell a vis maior által nem érintett szerződéses
kötelezettségek teljesítését az ésszerűség határáig, és az összes ésszerű, a vis maior
esemény által nem érintett eszközt fel kell használnia a teljesítés érdekében.

19.3.

Amennyiben a vis maior esemény 30 napnál tovább tart, akkor Feleknek egyeztetniük
kell a szerződés további sorsáról, megegyezés hiányában a Szerződés az egyeztetés
megkezdését követő 30. napon megszűnik. Megszűnés esetén a megszűnést követő 60
napon belül a Felek kötelesek egymással elszámolni a már átadott eszközök és teljesített
szolgáltatások tekintetében.

20.Átadás-átvételi eljárás
20.1.

Az eljárás időpontja, lefolytatása
Az Elektronikus levéltári rendszer egyes elemeinek átadás—átvétele a PAD—ban
meghatározottak szerint történik.
Az Átadás-átvételi eljárás a Vállalkozó készre jelentését követően kezdődik.
Az Átadás-átvételi eljárás során a Megrendelők a Vállalkozó közreműködésével 15
munkanapon belül elvégzik az 5. számú melléklet szerinti részteljesítések megfelelőségi
vizsgálatát és tesztelését. Megrendelők a teljesítésigazolás kiállítását alapos ok nélkül
nem tagadhatják meg.

20.2.

Az eljárás eredményének rögzítése

20.2.1. Ha az Átadás-átvételi eljárás eredményeképpen a Megrendelők álláspontja szerint a
teljesítés megfelel a jelen Szerződésben meghatározott követelményeknek, ezt Felek
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Átadás-átvételi Jegyzőkönyvben rögzítik, és ennek alapján a Megrendelők kiállítják a
teljesítésigazolást.
20.2.2. Amennyiben a Megrendelők azt állapítják meg, hogy a részteljesítés nem felel meg a
vonatkozó követelményeknek, a jegyzőkönyvben ezt a tényt kifejezetten rögzítik,
melynek alapján a teljesítés igazolásáról szóló dokumentumban elutasítják a teljesítést.
20.3.

Próbaüzem

20.3.1. Az Elektronikus levéltári rendszer éles üzembe helyezését megelőzően, a Felek által
elfogadott tesztelési terv szerint végrehajtott tesztelés során a Felek megvizsgálják az
Elektronikus

Levéltár

működését.

Amennyiben

a

tesztelés

eredményeként

a

Megrendelők megállapítják, hogy az Elektronikus levéltári rendszer megfelelően,
szerződésszerűen működik, Vállalkozó teljesítését átveszik.
20.3.2. A próbaüzem 14 (tizennégy) napig tartó eljárás, amelynek során a Felek az Elektronikus
levéltári rendszer szerződésszerű működését az összes teljesítési

helyen (telepítési

helyszínen) vizsgálják. A próbaüzemi időszak alatt a Vállalkozó a felmerülő hibák
jellegétől függően, Felek által megállapodott határidőn belüli elhárítását
munkaidőn túl is

akár

elvégzi úgy, hogy az ehhez szükséges erőforrásokat teljeskörűen

biztosítja, annak érdekében, hogy az Elektronikus levéltári rendszer a szerződésnek
megfelelően üzemelhessen.
A próbaüzemi időszak eredményét a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik.
20.3.3. A jótállási idő a Végátvétel, azaz az utolsó teljesítési ütemhez tartozó teljesítés igazolás
kiadásának napján kezdődik.
20.3.4. Amennyiben a próbaüzemi működés alatt
a) súlyos, működést akadályozó hiba lép fel, vagy
b) a 11.6.2 pont szerinti elkerülő megoldás alkalmazása válik szükségessé, vagy
c) a Vállalkozónak felróható okból az Elektronikus Levéltár működése megszakad, vagy
d) a Vállalkozónak felróható okból az Elektronikus Levéltár működése bármely
időszakban nem éri el az üzemszerű működéssel kapcsolatosan a Műszaki Leírásban
megállapított szolgáltatási illetve rendelkezésre állási szintet,
úgy Vállalkozó köteles saját költségén a hibákat kijavítani, a problémát elhárítani és a
próbaüzemet folytatásához szükséges valamennyi intézkedéseket megtenni.

a
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20.4.

A részteljesítések átvétele és az Elektronikus levéltári rendszer átvétele
A részteljesítéshez tartozó teljesítési igazolást (ideértve az utolsó részteljesítéshez tartozó
végteljesítési igazolást is) Megrendelők képviselője és a teljesítés szerint illetékes
Megrendelő írja alá.
A részteljesítési igazolást Megrendelők az átadás

átvételi eljárás utolsó napján kötelesek

Vállalkozónak kiadni. A részteljesítés igazolás kiállítása indokolatlanul nem tagadható
meg.
Az Elektronikus levéltári rendszer Átadás átvételi eljárása akkor kezdhető meg, ha
-

a) az Elektronikus levéltári rendszer minden részteljesitése feltétel nélkül elfogadásra
került, és
b) a próbaüzem eredményesen lezárult.
Az

Elektronikus

levéltári

rendszer átvételére,

azaz az

utolsó

részteljesítéshez

(végteljesítés) tartozó teljesítési igazolás kiállítására Megrendelők együttesen jogosultak.
Az eredményes Átadás

-

átvételi eljárást követően az utolsó részteljesítési (végteljesítési)

igazolást Megrendelők a Végátvétel napján kötelesek Vállalkozónak kiadni. A
végteljesítési igazolás kiállítása indokolatlanul nem tagadható meg.
21.Szerződésszegés és jogkövetkezményei
21.1.

Vállalkozó a neki felróható hibás vagy késedelmes teljesítés esetén kötbért köteles
fizetni.
Megrendelők késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. Megrendelők nem
érvényesíthetnek kötbért a teljesítés során arra a késedelemre, amely nekik felróhatóan
keletkezett.
Felek rögzítik, hogy az egyes részteljesítések egymással szorosan összetüggenek, ezért a
korábbi részteljesítési ütemhez tartozó késedelmes teljesítés a későbbi részteljesítési ütem
késedelmét is okozhatja, amely esetben mind a két (vagy több) részteljesítés
vonatkozásában fennáll Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége.

21.2.

Amennyiben

Vállalkozó

a jelen

szerződés szerinti

bármely

kötelezettségét a

kötbérterhesként meghatározott határidőben felróhatóan nem vagy nem megfelelően
teljesíti, Megrendelők a jelen pont szerinti kőtbérösszegekre jogosultak, azzal, hogy
Megrendelők a kötbért meghaladó tényleges, igazolt közvetlen kárukat is érvényesíthetik
a 26.3. pontban foglaltak szerint a jelen Szerződésben meghatározott korlátozások
figyelembe vételével.
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21.3.

Hibás teljesítés miatti kötbér:
Amennyiben Megrendelők a jótállási időszakban megállapítják, hogy az Elektronikus
levéltári rendszer a Vállalkozónak felróható okból nem teljesíti a Műszaki Leírásban
meghatározott követelményeket, Vállalkozó teljesítése hibásnak minősül.

21.4.

Késedelmes teljesítés miatti kötbér
Amennyiben Vállalkozó a Szerződés 5. számú melléklete szerinti Részteljesítési
ütemezésben meghatározott valamely teljesítési határidővel késedelembe esik, késedelmi
kötbért köteles fizetni.

21.5.

A kötbér mértéke:
a)

késedelmes teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett részteljesítés ÁFA
nélküli ellenértékének 0,5 %-a naponta, de legfeljebb a késedelemmel teljesített
részteljesítés ÁFA nélküli ellenértékének 15 %-a.

b)

hibás teljesítés esetén: a szerződésszegéssel érintett részteljesítés ÁFA nélküli
ellenértékének 0,5 %-a.

21.4.

A

kötbérigényt a Konzorciumvezető

érvényesítheti. A

Konzorciumvezető

a

kötbérkövetelésről számlát állít ki, és jogosult kötbérösszegét a Vállalkozónak
fizetendő számlaösszegébe beszámítani, amennyiben Vállalkozó annak sem összegét,
sem jogalapját nem vitatja. Vitatott kötbér esetén Felek haladéktalanul, de legkésőbb 5
napon belül kötelesek egyeztetést kezdeményezni, mely a további teljesítési
határidőket nem módosítja.
21.5.

A kötbér esedékessé válik:
a) késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy Megrendelők által
kitűzött póthatáridő lejártával, vagy amikor a kőtbér eléri a legmagasabb mértéket.
b) hibás teljesítés esetén a hiba megállapítása napján.

21.6.

Elállás
Megrendelők nevében kizárólag a Konzorciumvezető jogosult a Szerződéstől elállni,
ha:
a)

Vállalkozó ellen jogerős határozattal elrendelt felszámolás indul, illetve maga
ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett, vagy egyéb módon
megállapíthatóan fizetésképtelenné válik, illetve az általa a szerződés szerint
nyújtott bármely biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében
intézkedik, vagy a biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül;
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b)

a teljesítési (rész)határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, és hitelt érdemlően
bizonyítja, bogy Vállalkozó neki felróható okból csak számottevő, több mint 90
nap késedelemmel képes teljesíteni, amely miatt Megrendelőknek a teljesítés már
nem áll érdekében;

c)

a Vállalkozó Ajánlatában vagy a Megrendelőkkel folytatott hivatalos levelezése
során szolgáltatott, a szerződés szakmai, illetve pénzügyi tartalmát érdemben
befolyásoló információ valótlannak vagy hiányosnak bizonyul és a Vállalkozó a
téves információt, illetve hiányt neki felróható okból, a Megrendelők erre
vonatkozó, a feltárt valótlanságot és/vagy hiányosságot részletesen bemutató,
írásbeli felhívásának kézhezvételét követő 20 munkanapon belül nem korrigálja,
illetve pótolja és késedelmét ezen idő alan írásban sem menti ki;

d)

Vállalkozó a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy írásbeli
megkeresésének átvételét követően, felszólításra sem tesz eleget a szerződésben
előírt ellenőrzés-tűrési és ellenőrzéshez kapcsolódó információszolgáltatási,
tájékoztatási kötelezettségének, vagy a szerződés szerint kötelezően megteendő
nyilatkozatot nem teszi meg;

e)

a szerződés aláírásától számított 30. napig a szerződés teljesítése a Vállalkozónak
felróható okból nem kezdődik meg, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem
menti ki;

O

Vállalkozó neki felróható okból a Szerződés szerinti teljesítésre vállalt
határidőkhöz képest jelentős (30 napot meghaladó) vagy a Megrendelők által
kitűzött póthatáridő elmulasztásával ismételt késedelembe esik és késedelmet
nem menti ki. E pont alkalmazásában nem ismételt a késedelem, amennyiben
kizárólag a korábbi határidő elmulasztása miatt következik be az előző
teljesítéstől függő feladat végrehajtásában mutatkozik késedelem;

g)

Vállalkozó neki felróható okból az Elektronikus levéltári rendszer átadására
vonatkozó kötelezettségét felszólításra sem teljesíti, és emiatt a próbaüzemet nem
lehet megkezdeni.

21.7.

Az elállás jogának gyakorlása előtt legalább

10 munkanappal korábban a

Konzorciumvezető köteles Vállalkozót írásban, az arra okot adó körülmény
megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani.

21.8.

Vállalkozónak jogában áll a Szerződést azonnali hatályú felmondással írásban
felmondani, ha
a) a Megrendelő a 16.1.3. pontban felsorolt megrendelői kötelezettségeknek ismételt
írásos felszólítás ellenére sem tesz eleget;
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b) a Megrendelők mindegyike ellen Jogerős határozattal elrendelt felszámolás indul,
illetve maga ellen csődeljárást vagy csődegyezséget kezdeményezett.
21.9.

Vállalkozó kárfelelőssége a jótállási időszak végéig felmerülő közvetlen károk
vonatkozásában áll fenn a szerződéses érték erejéig. Ez a korlátozás nem vonatkozik a
26.3. pont szerinti, Vállalkozót terhelő visszafizetési kötelezettségre.

21.10. Abban az esetben, ha Megrendelőknek a Támogatási szerződés alapján keletkezik
visszafizetési kötelezettsége, a jelen szerződés alapján fizetendő összes kártérítés a
szerződésben jelölt, bruttó vállalkozói díj összegének alapulvételével abban az
összegben

korlátozott,

amekkora

összegű

visszafizetési

kötelezettsége

Megrendelőknek keletkezik Támogató és/vagy Közreműködő Szervezet részére,
valamint Megrendelőknek az Elektronikus Levéltár projekttel kapcsolatos igazolt
költségeinek együttes összege.
21.11. Amennyiben a feltétlenül érvényesülő jogszabályok másként nem rendelkeznek,
Vállalkozó nem felel a közvetett, vagy következményes károkért (ideértve többek
között az Üzleti tevékenység félbeszakadása, vagy üzleti információk elvesztése miatt
felmerülő károkat, az elmaradt hasznot, stb. is). Felek tudomásul veszik, bogy a
Vállalkozó felelősségének fenti korlátozása a szerződés alapján fizetendő díjak
mértékére tekintettel, valamint az informatikai szolgáltatási iparágban kialakult
gyakorlatnak megfelelően került sor.
21.12. A bűncselekménnyel, szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk, továbbá
testi sérülést vagy halált okozó szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségre a
fenti korlátozás nem vonatkozik.

VI. R

Ész

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22.Felek kölcsönös jognyilatkozata és együttműködési kötelezettsége
22.1.

Felek e helyen megerősítik, hogy jogosultak a szerzodés megkötésére, továbbá
jogosultak és képesek annak teljesítésére.

22.2.

KiJelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással a szerzódésben és a
vonatkozó

jogszabályokban

meghatározott

módon

megfeleloen

kölcsönösen

együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű teljesítésének elősegítése érdekében
Úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben elvárható.
32
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23.lnformáeiók bizalmas kezelése
23.1.

Felek a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden

a Kbt. 99/A. ~-a

hatálya alá tartozó közérdekű adatnak minősülő adatok (tények információk), így
különösen jelen szerződés kivételével (ide nem értve a Kbt. 73. ~ (1) bekezdése
szerint, Vállalkozó, mint Ajánlattevő által ajánlatában külön mellékletként Üzleti
titokként meghatározott adatokra)

—

tényt, adatot és valamennyi,Felek működését

érintő információt, Üzleti titkot (különösen azokat, amelyeket bármelyik fél
„Bizalmas” felirattal látott el) Bizalmas Információnak tekintenek.
23.2.

Felek a tudomásukra jutott Bizalmas Információk (különösen bármely Fél által
„Bizalmas” felirattal ellátott dokumentumok) tekintetében titoktartási kötelezettséget
vállalnak. Bizalmas Információt a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél
tudomására semmilyen formában nem hozzák és csak ajelen szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékben használják. A Bizalmas Információk részbeni vagy teljes
másolása tilos, kivéve, ha az nélkülözhetetlen ajelen szerződés teljesítéséhez.

23.3.

A jelen pontban rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a Bizalmas Információkra
a következő esetekben:
a)

a Bizalmas Információkat az átvevő már a közlés időpontjában ismeri;

b)

az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve,
ha az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a Bizalmas Információknak az átvevő
részéről történő jogosulatlan kiadásából származik;

c)

a Bizalmas Információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik
féltől az információ felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az
átvevőhöz; vagy

d)

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

23.4.

A

titoktartási

kötelezettség jelen

szerződés

megszűnése

után

a

vonatkozó

jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig áll fenn.
23.5.

Megrendelők tájékoztatják Vállalkozót, hogy amennyiben a szerződésben rögzített
feladatok ellátásához Vállalkozó

részére

minősített adat megismerése

válik

szükségessé, ez esetben a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény,
illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint minősített adat
kezelésének rendjéről szóló 902010. (III. 26.) Korm. rendelet előírásai alapján járnak
el.
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23.6.

Felek tudomásul veszik, amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése
személyes, illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény vonatkozó rendelkezései szerint eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek alkalmazásáról a
szükséges tájékoztatásokat elvégzi.

23.7.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben szabályozott, illetve azzal
bármilyen módon összefüggésben rendelkezésre álló, illetve keletkező, továbbá, a
szerződés időbeli hatálya alatt a másik Félre, annak gazdálkodására és működésére
vonatkozó, egyébként birtokukba jutott információt megőrzik, és azt kizárólag a
szerződés céljával összefüggésben használják fel.
Felek továbbá megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő
megszűnése esetén Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül köteles
Megrendelők részére visszaszolgáltatni minden, a Jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatosan

részére

átadott

vagy

birtokába

Jutott

adatot,

információt,

dokumentumot, függetlenül az adathordozó jellegétől.
23.8.

Felek a hozzáférést ezekhez az információkhoz harmadik személyek számára
kizárólag a Felek közös írásos hozzájárulása, vagy a magyar jog irányadó
rendelkezése, kötelezése alapján biztosítják.

24.Vitás kérdések rendezése, jogérvényesítés
24.1.

Megrendelők és Vállalkozó arra törekszenek, hogy a szerződés alapján, vagy azzal
kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton
rendezzenek, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján.

24.2.

Amennyiben Megrendelők és Vállalkozó a közvetlen tárgyalások megkezdésétől
számítva 30 napon belül nem tudja békés úton megoldani szerződéses vitáját, mely a
szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban alakult ki, úgy erre a jogvitára

ideértve a

szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is
pertárgy értéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Nem köti a feleket a 30 napos
határidő, ha annak eltelte a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétségessé tenné,
illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a békéltetés célja
kivitelezhetetlen.

„qp
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25.A Szerződés nyelve
A Szerződés és mellékletei magyar nyelven készülnek, kivéve a Szerződés 9. számú és
10. számú mellékletét, valamint a mellékleteknek megfelelően aláírásra kerülő két
licenszszerződést.

A

licenszszerződések

kétnyelvű

(magyar

és

angol)

egybeszerkesztett dokumentumként kerülnek aláírásra. Vállalkozó kötelezettséget
vállal arra vonatkozóan, hogy a két nyelven készülő szerződési tartalom megfelel
egymásnak. Adott szerződési rendelkezés tartalmára vonatkozó értelmezési vita esetén
valamennyi megállapodásban részes fél elfogadja, hogy a magyar nyelvű változat az
irányadó.
A Szerződés teljesitésével kapcsolatos minden dokumentumnak,, levelezésnek és más
iratoknak

‚

amelyek a teljesítés során alkalmazásra kerülnek, magyar nyelven kell

elkészülnie.
26.Alkalmazandó jog

26.1.

A Szerződésre irányadó főbb jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a
teljesítés helyén irányadó hatályos magyar jogszabályok és a megvalósítást érintő
Európai Uniós jogszabályok.

26.2.

Jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó, a
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fenti jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

26.3.

EU-s jog alávetés
A szerződés tárgyát képező tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetét az 1.2
pontban leírt forrás biztosítja, ezért annak teljesitésével kapcsolatban a vonatkozó
hazai és a közvetlenül hatályos EU jogszabályok kedvezményezettekre irányadó
rendelkezéseinek Vállalkozó aláveti magát. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy
a projekt lezárását követő 5 éves időtartamig köteles helyt állni a szerződéssel
kapcsolatos,

Vállalkozónak

felróható

okból

bekövetkező

visszafizetési

kötelezettségekért.
26.4.

Szerződő felek tudomásul veszik, bogy a költségvetesi pénzeszközök felhasználásával
kapcsolatban az Állami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát illetően az Állami
Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. g-ára illetoleg
felhasználásának nyilvánosságával kapcsolatosan

a közpénzek

a Ptk. 81. ~-ában rögzítettek

alapján az Állami Számvevőszék a jelen szerződésben megállapított feltételek és a
teljesítések tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. Vállalkozó vállalja, hogy a
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közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően
Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.
27.A szerződés módosítása
27.1.

A szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelők és a Vállalkozó
egyetértésével, a Kbt. 303. ~-a szerinti feltételek bekövetkezése esetén kerülhet sor.

27.2.

Változáskezelés
Felek megállapodnak abban, hogy nem tekintik a szerződés módosítását megalapozó
körülménynek azt az esetet, ha a Vállalkozó az ajánlatában megjelölt eszköz helyett az
eszközzel azonos funkcionalitású más eszköz beépítésére, telepítésére tesz javaslatot,
amiatt, hogy az ajánlat szerinti eszköz gyártása vagy forgalmazása időközben megszűnt,
feltéve, hogy a javasolt eszközt a Megrendelők elfogadják, továbbá, hogy a felajántott
eszköz nem jár a vállalkozási díj módosításával.

28.Felek részéről a kapcsolattartásra kijelölt képviselők
28.1.

Megrendelők képviseletében a Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot a
Konzorciumvezető képviselője tehet. A Konzorciumvezető a jognyilatkozatok
megtétele előtt köteles azokat a Konzorciumi tagokkal egyeztetni és köteles a közöttük
fennálló Konzorciumi együttműködési megállapodás 10.1. pontja szerint egyhangúlag
meghozott döntés szerint eljárni a Vállalkozó felé.

28.2.

A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott
levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által,
illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.

28.3.

Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részéről:
Név: Tóth Péter
Beosztás: projektigazgató
Telefon: +36 1 45942 00 6679
Fax: 36 1 303 1000
E-mail: toth.peter nisz.hu
Magyar Nemzeti Levéltár részéről:
Név: Szatucsek Zoltán
Beosztás: mb. főigazgató-helyettes
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Telefon: ±36 1 437 06 65
Fax: +36 1 437 06 67
E-mail: szatucsek.zoltan~mo1.gov.hu
Budapest Főváros Levéltára részéről:
Név: dr. Kenyeres István
Beosztás: főigazgató-helyettes
Telefon: ±36 1 298 75 95
Fax: ±36 I 29875 55
E-mail: kenyeresi~bparchiv.hu
Vállalkozó részéről:
Név: Szemereki Viktor Márk
Beosztás: kompetenciaközpont vezető
Telefon: 36304941385
Fax: 36 1 2366464
E-mail: Szemereki.Viktor@t-systems.hu
28.4.

Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy
azok

helyettesítéséről

haladéktalanul,

de

legkésőbb

5

munkanapon

belül

gondoskodnak.

29.Záró rendelkezések
29.1.

Vállalkozó

tudomásul

veszi,

hogy

az

Elektronikus

Levéltár

fejlesztésének

finanszírozója és annak képviselői, valamint az erre külön jogszabályban feljogosított
szervek

beleértve a Elektronikus Közigazgatás Operatív Programot felügyelő

minisztérium ellenőrzési szervezetét, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, az Állami
Számvevőszéket, az Európai Bizottságot, az Európai Számvevőszéket

jogosultak a

Program megvalósításához igénybevett támogatás rendeltetésszerű felhasználását
2020. december 31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a Program helyszínén végzett
ellenőrzéseket is, melyet Vállalkozó tűrni köteles.
29.2.

Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat,
bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az
előző

pontban

meghatározott

szervezetek

bármelyikének

kérésére

köteles

rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges
tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges
felvilágosítást megadni.
Felek kijelentik, hogy a szerződés tényleges szerződéses szándékukat és akaratukat, valamint
teljes megállapodásukat tartalmazza.
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Felek a szerződést közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, teljes
akarategységben írták alá.
Szerződés aláírói kölcsönösen bemutatták aláírási jogukat bizonyító dokumentumokat. A
szerződés 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből 7 (hét) példány a Megrendelőket, I
(egy) példány a Vállalkozót illeti.
A Szerződés Mellékletei
A Szerződés az alábbi számozott mellékleteket tartalmazza, amelyek a Szerződés elválaszthatatlan
részét képezik, és amelyek a Szerződéshez aláíráskor fizikailag (CD-n) is csatolásra kerültek:
•

Végleges Műszaki leírás és mellékletei

1. Számú melléklet

•

Ajánlatevő végleges műszaki és tételes kereskedelmi ajánlata

.

Kereskedelmi ártáblázatok (Projektelemenkénti összesített, Projektelemenkénti önálló
A, B, C, D. E, Fi, Költségnemenkénti, Költségnemenkenti pénzügyi ütemezés,
Fenntartási) 3. számú melléklet

2. számú melléklet

—

.

A 2. és 3. bírálati részszempont értékeléséhez benyújtott nyilatkozatok (Ajánlattételi
dokumentáció, 12. és 13. számú bekérőlap)

.

Részteljesítési és fizetési ütemezés

.

Szoftvertermékek listája

.

Teljesítési biztosíték dokumentuma

.

Felhatalmazó nyilatkozat

.

Licenszszerződés mintája az LNY-re

.

Licenszszerződés mintája a KIA-ra

5. számú melléklet

6. számú melléklet
7. számú melléklet

8. számú melléklet
9. számú melléklet
10. számú melléklet

Budapest, 2012. október IS.
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Magyar Nemzeti Levéltár
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