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 vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

.

másrészről a
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út
39-53.; adószáma: 13978774-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-882938; számlavezető
pénzintézet K&H Bank Zrt.; bankszámlaszáma: 10402166 50485548-55481006; képviseli:
Szűcs Norbert más munkavállaló), 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 „KKIR-Rack
szekrényeket összekötő üvegszál-vezetékek kábelcsatornájának beszerzése” tárgyban a
közbeszerzésekről sz6ló 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 (1. számú melléklet), valamint a Szállító 2012. december 12.
napján beadott végleges ajánlata alapján jön létre a Felek között. A Szerződés értelmezésénél
sorrendben a Szerződés rendelkezéseit, Szállító ajánlatát, az aj ánlati 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 Megrendelő és a Támogató által megkötött Támogatási
szerződés jogi sorsát követi, vagyis annak hatályvesztése, módosulása, érvénytelensége, azzal
megegyező joghatással bír a Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.
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2. A Szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Szállító vállalja az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában (a
továbbiakban: Műszaki leírás, 1. számú melléklet) megjelölt mennyiségű és műszaki
tartalommal rendelkező anyagok (továbbiakban: Informatikai anyagok) leszállítását az
ajánlati felhívásban és a dokumentációban, a Szállító által benyújtott ajánlatában
(továbbiakban: Ajánlat, 2. számú melléklet), illetve a Szerződésben foglalt feltételek szerint.
3. A Szerződés időbeli hatálya
1.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító az Informatikai anyagokat a jelen
szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári napon belül köteles leszállítani:

2.

Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. A Szerződéses teljesítés helye

Felek megállapodnak abban, hogy Szállító az Informatikai anyagokat a 1081 Budapest,
Csokonai u. 3. szám alatti telephelyére köteles saját szállítóeszközével, és saját költségén
leszállítani.
5. Vételár
1.

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Szállító szerződésszerű teljesítése
esetén összesen 1.698.244,- Ft + Áfa, azaz egymillió-hatszázkilencvennyoleezer
kettőszáznegyvennégy forint + Áfa összegű vételárat fizet a Szállítónak.

2.

A Szállító hozzáj árul ahhoz, hogy a fizetendő számlából levonásra kerüljön esedékes
Szállító által nem vitatott kötbér, illetve az esetleges visszaszállítási költség. A
Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Szállító csak a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult átruházni (engedményezés).

3.

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.

XCII.

törvény (Art.)

3.

A szállítói díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.* (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a
Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően
állít H 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 (rész)teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott számlák nettó értéke az Európai Unió alapjából
történő támogatásból az EKOP-3.1.2.10-2011-201 1-0001 azonosítószámú kiemelt
projekt költségvetése terhére Ím. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő
Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerülnek kifizetésre.
6. 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 összefüggésben, 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.
7. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint a nettó szállítói díjat (részletet) a
Megrendelő kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő beérkezését
követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő Szervezet
egyenlíti lő 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.
8. A (rész)számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:
A (rész)számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a (rész)számlát Megrendelő
nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.

C)

A számlákon szerepeltetni szükséges:
a. a szállított szolgáltatások megnevezését, VTSZJSZJ 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 %) me~elölést,
f. a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,
g. a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
9. Szállítói finanszírozás esetén a szállítói számla támogatási értékének meg kell haladnia
a nettó egymillió forintot.
10. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások
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felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon
meg.
11. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
12. A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
13. A vételár késedelmes megfizetése esetén Szállító a Polgári Törvénykönyv (a
továbbiakban: Ptk.) 301/A. * szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.
7. Szerződő felek jogai és kötelezettségei
Szállító köteles az Infonnatikai anyagokat egy részletben, sértetlen, gyári
csomagolásban leszállítani. A leszállított termékeknek meg kell felelniük az ajánlati
dokumentáció műszaki leírásában meghatározott specifikációnak.
2.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító teljesítése akkor tekinthető
szerződésszerűnek, ha Szállító az Informatikai anyagokat az aj ánlati felhívásban és a
dokumentációban, az Aj ánlatban illetve a Szerződésben rögzített mennyiségben, a
Szerződésben meghatározott teljesítési helyre és teljesítési határidőn belül leszállítja, és
az Informatikai anyagok megfelelnek a fentebb említett dokumentumokban előírt
minőségi követelményeknek.

3.

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

4.

Az Informatikai anyagok mennyiségi és minőségi átvétele, a teljesítési helyszínen
történik. Az átadás-átvétel megtörténtét mindkét Fél a szállítólevél aláírásával igazolja.
Amennyiben az Informatikai anyagok a Szerződésben előírt követelményeknek nem
felelnek meg, úgy Megrendelő az átvételt, és a jegyzőkönyv aláírását megtagadhatj a.
Szállító a Megrendelő által megjelölt hiányosságokat, hibákat haladéktalanul, de
legfeljebb a Megrendelő által elfogadott, műszalcilag szükséges határidőn belül köteles
kijavítani, a cserére szoruló alkatrészeket kicserélni, a hiányzó dokumentumokat átadni.

5.

A Szállító az Informatikai anyagok leszállításával kapcsolatos tevékenységeket a
teljesítés helyén saját eszközeivel és szakembereivel végzi, vagy végezteti el. A szállítás
során Szállító, illetve képviselői, megbízottai egyéb közreműködői kötelesek
valamennyi vonatkozó tűz-, beleset-, érintésvédelmi-, környezetvédelmi-, higiéniai-,
munkavédelmi-, és egyéb vonatkozó biztonsági előírást betartani. Ezen kötelezettsége
megszegésével a Megrendelőnek, vagy harmadik személynek okozott károkért Szállító
a Ptk.-ban 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.
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6.

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 és 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 24 (huszonnégy) órával korábban írásban
tájékoztatja.

‘7.

Szállító amennyiben van ilyen a szállítással egyidejűleg köteles Megrendelő részére
az bformatikai anyagok teljes magyar, vagy angol nyelvű műszaki dokumentációját,
minőségi és egyéb tanúsítványait 1-1 (egy-egy) példányban átadni.
—

—

8. Jótállás, kötbér
1.

A Szállító szavatol azért, hogy a leszállított Informatikai anyagok aikalmasak a
rendeltetésszerű használatra, valamint megfelel a mindenkor érvényben lévő
jogszabályoknak, előírásoknak, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, az
Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak.

2.

Szállító az Informatikai anyagokra, annak alkatrészeire az Informatikai anyagok
átadásától számított 12 hónap időszakra szóló jótállást vállal.

3.

A jótállási időszakon belül felmerülő jótállási igényéről Megrendelő köteles haladéktalanul,
de legfeljebb a jótállási igény okának felmerülésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül
Írásban értesíteni Szállítót valamennyi, a jótállási igény kezeléséhez szükséges információ
megadásával. A Szállító köteles a hibás Informatikai anyagok kijavítását haladéktalanul, de
legfeljebb az értesítés megtörténtétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül, de
ezen belül munkanapokon munkaidőben 4 (négy) órán belül megkezdeni.

4.

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

5.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító a Szerződésben meghatározott
határidőkhöz képest késedelmesen teljesít, úgy a késedelembe esés idejére köteles minden
késedelmes nap után az Informatikai anyagok 5.1. pontban meghatározott nettó ellenértéke
5 96-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke
nem haladhatja meg az 5.1. pont szerinti nettó ellenérték 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 a hibás teljesítéssel
érintett Informatikai anyagok 5.1. pontban meghatározott nettó ellenértéke 15 %-ának
(tizenöt százalékának) megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért megfizetni. Kétszeri
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hibás teljesítés esetén, és/vagy ha a Szállító a Megrendelő által megjelölt hibát,
hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja ki Megrendelő jogosult a Szerződéstől
egyoldali.í írásbeli nyilatkozatával eláflni, 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 anyagokat Szállító a Megrendelő részére
szerződésszerűen nem szállítja le, úgy Megrendelő a jelen Szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával eláilhat, és ez esetben Szállító köteles az 5.1. pont szerinti teljes nettó
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 technikai 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
reprodukálhatj a.

3.

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

10. Vegyes rendelkezések
Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek:
a Megrendelő részéről:

a Szállító részéről:
Témakör

Andrási István
e-mail: osztályvezető
Tel: ÷36 1 3013065
Mobil: +36 30 3850081
Fax: ÷36 1 3013069

I

Személy adatai

Műszaki kérdésekben

Kereskedelmi
kérdésekben

Név: Egedi Zsolt
Beosztás: projekrnenedzser
Telefonszám: ±36- 1-437-5200
Mobil: +36-30-984-8734
Fax-szám: ÷36-1-437-5299
E-mail: zsolt.egedi@delta.hu
Név: Gémes Balázs
Beosztás: értékesítési tanácsadó
Telefonszám: ÷36- 1-437-5200
Mobil: ÷36-30-951-7950
Fax-szám: +36-1-437-5299
E-mail:balazs.gemes@delta.hu
.

Felek megállapodnaic 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 a jelen Szerződésben külön nevesített eseteken
túlmenően, 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 lő;
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, Szállító
végelszámolását határozza el.

4.

A Szállító a rendkívüli felmondás jogát akkor jogosult gyakorolni, ha
a) a Megrendelő fizetési késedelembe esik és a késedelem időtartama a 30 (harminc)
napot meghaladja;

.

.

a

b) a Megrendelő a Szállító tevékenységének szerződésszeríj teljesítését akadályozza, az
erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidő eredménytelen elteltét követően;
c) a Megrendelővel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás kerül megindításra,
Megrendelő 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 Ptk.-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.

6.

Szállító tudomásul veszi:
az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXV. törvényben, továbbá a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak alapján
az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési
jogosultságát, 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 képviseletülcben aláíró személyek nyilatkozata
érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra.

8.

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 III. törvény szabályai szerint.

10.

A Megrendelő a Kbt. 125. ~ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat
írjaelő:
a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti

8

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Szerződés teljesítésének telj es időtartama alatt talaj donosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről
az ajánlatkérőt 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 Kbt, a Ptk., illetve a vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

13.

A kilenc számozott oldalból és három darab mellékletből álló Szerződést Felek
elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt j óváhagyólag 4
példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Szállítót illet.

‘Qo4

Budapest, 2012. december

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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MAGYARORSZÁG MEGIJJUL

A projekt az Európai Unió támogatásávaL, az Európai
RegionáLis FejLesztési ALap társfinanszírozásávaL vaLósuL meg.

KIÍRÁS TÁRGYA: HÁLÓZATI BEKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK SZÁLLÍTÁS
1.1
Általános elvárások
Ajánlatkérő az Egységes géptermi infrastruktúra kialakítására, informatikai eszközök, szerverek és
hálózati aktív eszközök elhelyezésére alkalmas átalakításokat bővítéseket tervez. A kialakított
rendszernek alkalmasnak kell lennie a fenti eszközök beépítésére, az eszközök közötti hálózati
kapcsolatok megvalósítására.
Ezen funkciók megvalósításához szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú kiegészítők
szállítása.
Az ajánlott anyagok csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt anyagok lehetnek, melyet
az ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott anyagokat a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos
kereskedelmi csatornán keresztül, eredeti gyártói csomagolásban kell szállítani.
i.z
cél állapot
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő, vagy azzal
egyenértékű műszaki paraméterekkel rendelkező anyagok szállítását kell vállalja az alább szereplő
mennyiségek és határidők betartásával.

Anyagok szállítása:
Megnevezés

Mennyiség egység

R&M Raceway TEE lOOxlOO
R&M Raceway TEE Cover lOOxlOO
R&M Raceway Cross lOOxlOO
R&M Raceway Cross Cover 100x100
R&M Raceway H-Elbow 90° lOOxlOO
R&M Raceway H-Elbow 90° 100x100
R&M Raceway U-Elbow 90° lOOxlOO
R&M Raceway U-Elbow 90° Cover lOOxlOO
R&M Raceway End Cap 100x100
R&M Raceway Joiner lOOxlOO
R&M Raceway Trumpet Outlet lOOxlQO
R&M Raceway T-Bolt M6/25x25
R&M Raceway Main Duct 100x100x1000
R&M Raceway Main Duct Cover 100x100
OBO US3K/80 U-oszlop fejjel 800mm
OBO US-3/KS védőkupak (20db/cs)
OBO Távtartó közdarab
OBO MWA 12/110 konzol tüzihorganyzott
OW MWA 12/210 konzol tüzihorganyzott
OBO Tűzvédelmi Horgonycsap FAZ 10/1OGS,betonba

14
14
2
2
1
1
16
16
4
70
16
50
16
16
22
2
22
20
2
50

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
db
csom
db
db
db
db

Szállítási ütemezés:
Legkésőbb a szerződéskötést követő 30. naptári napon belül.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az anyagok kiszállítási helyszíne 1081 Budapest, VIII.ker. Csokonai u. 3. 3. emelet.

1.3
AJánlatWvő faladatal
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő anyagok szállítása a meghatározott
határidőknek megfelelően, a megadott telephelyre történIk.
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Azonos~tó szám: EKOP- 1.2.10-2011-201 1-0001
Támogatási Szerződés

(

amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró VATI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonproűt Kft mint közreműködo szervezet (a továbbiakban
Közreműködő Szervezet)
‚

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

L

I

másrészről
a
Nemzeti
lnfokommunikáci6s
Szolgáltató
Zártkörüen
Részvénytársaság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

J

Működő

T’)

Postacim: 1389 Budapest, Pt: 133.
Székhely/Lakcim: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adőszám/adóazonositó jel: 10535560-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700016-0152701000000000 (ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe)

j

Áláirásrajogosult képviselője: Szárny Loránt m.b. vezérigazgató
(Közreműködő Szervezet ás Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerzódó Felek) között
az alulirott helyen és napon az 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) elválaszthatatlan niellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás
tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciunvezet5
a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján az összes konzorciumi
tag (mint kedvezményezettek) nevében és képviseletében Írja alá.

—

1.

-

Előzmények

A Támogató az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(továbbiakban: EKOP) keretén belül Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kialakítása címmel felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett az EKOP-l.2.10-20l 12011-0001 azonosító számon regisztrált, 2011. június 22. napon befogadott projekt
javaslatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás ás útmutató szerint
(amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerzódő Felelcre
kötelező érvényűek, ha azok Ilzikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a Támogató 2011. szeptember 7. napján kelt támogató levél szerint
támogatásban részesített.
A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem
térítendö támogatásban részesül.
A jelen Szerződés mellékletét képezi, ás a Szerzodo Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv ás tartalom, nyilatkozat, beszerzési
terv, társulási/konzorciumi megállapodás ás egyéb dokumentum, valamint ezek

7?

.

(
(

rnódositásai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat/pályázat mellékleteként
benyújtott, amelyek Ezikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási
Szerződéshez.
2.
Szerzódós tárgya
2.1.
Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek sz alábbi Szerződést
kötik:
A Szerződés tárgya a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialaldtása című, a
projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, sz eltérések
listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek sz Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatből vissza nem
térítendő támogatás formájában történő flnanszirozása.
Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, bogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályolmak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal
megvalósítja, rnewe a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. Közbeszerzés alcimében rögzített
feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolitásába a
Közreműködő Szervezetet és a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja.

‚

A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi sz »Általános Szerződési Feltélelek
as Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított konnányzati
infomzatikai rendszer kialakítása tárgyi1 felhívás keretében támogatásban részesített
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerzödésekhez!’ (továbbiakban ÁSZF) amelyet a
2.2.

Közremüködc5

Szervezet a jelen Szerződéssel

egyid~jűleg egy

példányban bocsát a

Kedvezményezett rendelkezésére.
3.

A Projekt megvalósításának Időbeli ütemezése és helyszíne

3.1.
A Projekt kezdete
A Projekt megvalósitási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. év július 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 elszámolhatóságánalc kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás és 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 felbívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen
teljesült.
3.3.3 Az utolsó kilízetési 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
meghatározottalc szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése
megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a

lCedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel
és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Kőzremúködő Szervezet
jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás
fefl,asználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

‘

.

L

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a szerződésben a befejezést követő időszakra
nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt, és 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, és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt
a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegvzőkönyv elkészült.
3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a megvalósulás napjáig felmerült költségek
számothatók el. Az ezen időpontot kőveü5en keletkezett költségre támogatás nem
folyósítható.
3.4.
Kedvezményezett vállalja, bo~’ a Projektet az alábbi, a Pályázati Adatlap 2.
pontjában meghatározott helyszmneken megvalósítja (beleértve a projekt befejezését követően
vállalt szerződéses kötelezettségeket is), és azt a fenntartási időszak alatt ugvanezen a
helyen fenntartja/üzemelteti:
lrásiyitászárn

..‚

1055

tosi
1)45
1051
1055
1054
1055
10! 1
10)1
101!
1014
iou
1023
1051
1051
1054
i054
1051
1055
1054
3055
1054
ioss
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4.
4.1.

Település
Budapest
Budapest
Budapest
Budapesi
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Bwlapcst
Budapest
Budapesl.
Budupest
Budapest
BudaFst
Buda~st
Budapest

Ól /utca/ tér
Kossuth tér
József Anhlautca
Róna utca
József Nádor tér
Sz~ay utca
Akadémia utca
Kossuth tér
Fő utca
Iskola ulca
Iskola utca
Szt’nMz utca
Vám utca
Szilá~i Bnséhet fasor
Arany János ulna
Many János utca
Bálhorv utca
Báthorv utca
Hold utca
Honvéd utca
Káiniári Imre utca
I Kossuth tér
I NagysándorJózsef utca
Szalay utca

Házszáni
2-4.
2-4.

135.
4.
10.14.
3.
11.
44-50.
13.
8.
5-7.
5-1.

Ill Li
25.
6-8.
10.
12.
1.
13-IS.
2.
1-3.
4.
I 6.

6

j

A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege
.k Projekt összlcöltsége

A Projekt összköltsége 2.000.000.000, Ft, azaz kettoinilliárd forint.
4.2.

A Projekt elszámolbató 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 az összkőltség csökkenésének arányában
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Amennyiben a

~3%7

Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését
követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt aciatlapban
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő
Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállitói 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
határidöben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozói szerződéssel le nem
fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az
indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.
Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben sz
esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.
4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülo 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 kettömilliárd Forint, melyből 86.61 % 1.732.200.000 Ft, azaz
egymilMásd-hétszázharnhjnckettőmiljjóket~ő~z~ezer forint sz EICOP 1. prioritásából, 13.39
% 267.800.000 Ft, azaz kettőszázhatvanhótmillió.nyolcszázezer forint az EKOP 3.
prioritásából kerül finanszirozásra.
Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás sz ÁFA
összegét nem foglalja magában, a Projeklhez kapcsolcidő APA fizetési kötelezettség a
Kedvezményezettet terheli.
A Támogatás intenzitása; 100 %.
Az igényelhető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utóünanszírozással érintett
részének sz ASZF 3.2.1/a pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb
25 %-a, de maximum 300.000.000?- Ft, azaz háromszázmillió forint.

(

Az Igényelhető előleg legmagasabb összege a fentiek alapján: 300.000.000,- Ft,

azaz

háromszázmillió forint.
Az ÁSZF 3.2.1 M pontja szerinti kifizetési mőd kizárólag azon projektelemek esetében
alkalmazható. melyeknél sz I. sz. mellékletben sz előlegi~énvlés lelzésre kerül.
Amennyiben sz igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a
Kedvezményezett err&l a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.
4.5
A támogatás összetétele
A támogatás összegének 85 %-a, vagyis 1.700.000.000,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázmi]iió
forint sz Európai Uniő Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15 %-a, vagyis
300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint pedig a Magyar Köztársaság központi
kőltségvetéséböl származik.
5.
A Projekt megvalósításának szásnszerúsíthetó eredményei évek szerint
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott számszerüsithető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és
egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerüsítető eredményeket teljesíteni
köteles.

6.

Bkztosítékadősi kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 33. ~ (8) bekezdésében foglaltak szerint
nem nyüjt biztosítékot.
7.
Záró rendelkezések
7.1.
Jelen Szerződés 6 oldalon ős 5 űb eredeti példányban készült, melyből I db példány
illeti a Kedvezményezettet, 4 dl) példány illeti a Közreműködő szervezetet/Támogatót. A Jelen
Szerződéshez esatolt mellékletek és a Jelen Szerzodéshez Ezikai értelemben nem esatolt, de
ajelen Szerződésben vagy sz ASZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és
annak mellékletét képező
valamennyi nyilatkozat,
dokwnentutn 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, sz ASZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, igy különösen 4/2011. (1. 28.) Kora
rendeletet és a 292/2009. (Xli. 19.) Kora rendeletet ismeri és magára nézve kőtelezőnek
ismeri cl, és tudomásul veszi, hogy a Jelen Szerződés, valamint sz ÁSZF a vonatkozó
jogszabályok módosításával, illetve űj 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 formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (igy különösen a Projekt tényleges
megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kihzetési igénylés, időszakos vagy záró
beszámoló,
szerzödésmódosítás
Kedvezményezett
általi
kezdeményezése
stb.),
szerződésszerú teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül A
formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetók le.
Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a Jelen Szerződésből fakadó
valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehet6vé, szerződésszer&
teljesítésnek kizárólag sz elektronikus alkalmazás használata minősül. Ettől eltérni, csak
Támogató jóváhagyásával lehet.
7.4.
A Szerződö Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek 1cL A
kapcsolattartő nevéről, postaciméről, telefon és telefa.’c számáról ős elektronikus levélcíméről
a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30
napon belül tájékoztatják egymást.

7.5.

A Kedvezményezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunikációja
személyes dokumentum átadás/átvéteflel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg,
kivéve a 7.4. pont szerinti kommunikációt. valamint ha erről Jogszabály másként
rendelkezik. A Támogató ős 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 ~lek közül
sz utolsóként aláíró aláirásának napjával. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát
veszti.

7.7.

Kedvezményezett kijelenti, hogy
a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainalc megfelelően a projekt
adatlapon feltüntetett hivatalos képviselő/projekt menedzser, illetve a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás ős
sz ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek
személyes adataiknak a Támogató ős a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez
(ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten
—

—

hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok
fentieknek megfelelő kezelése sz érintettek hozzáján’lásával történik.
7.8.
Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a
Polgári Törvénykönyvet, és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1
.‚
.‚

7.9.
A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) ldjelenti(k) és cégkivonatukkal,
valamint ahol releváns, aláirási cimpéldányaikkal, aláirásmintájuklcal igazolja(k), hogy
társasági dokumentumaik/ alapító ol&atuk alapján, a Jelen Szerződés bevezető részében
feltüntetettek szerint jogosultfak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére),
továbbá ennek alapján a Jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k)
kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendetkez(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet
jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármihen korlátozná a jelen Szerződés
megkötését. és sz abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
Szerződő Felek a Jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint alcaratukkal és
elhangzott nyüatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
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Kedvezményezett
Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
:)

Száray Loránt
M.b. vezérigazgató
P.H.
Kelt

.4

‚2011.év..~...hónap
napján

Mellékletek:
L sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet

Kőzreműködo Sz~vezet
Magyar Regionáli’ Fejlesztési és
Urbanisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelósségü Társaság
Polgár Tibor
Kovács Zsolt
Ügyvezető Igazgató
Ügyvezető
Igazgató-helyettes
P.R.

VAT!

Kelt.”~..,2Q1l.év4.)
napján

A Projekt elszámolbató költségei
A projektben benyújtani tervezett kiilzetési igénylések űtemezése
A Projekt forrásai
A Projekt számszerűsithető eredményei
Biztosítékokja vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
nem releváns
Eltérések listája
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
Konzorciumi megállapodás nem releváns
Közbeszerzési terv
Projekt tevékenységeinek űtemezése
A közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó
útmutató a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, sz Európai Szociális Alapból és a
lCohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szőlő 4/2011 (L28.) Korm. rendelet alapján
—

6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
8. sz. melléklet
9. sz. melléklet
10. sz. melléklet
11. sz. melléklet

hónapQ~L
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1. sz. melléklet
Elszámolható költségek
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2. sz. melléklet
A projelctben benyújtani tervezett kifizetési igénylések ütemezése
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3. sz. melléklet
Források

Azonosító szám:
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3. sz. melléklet
Források

Kedvezményezett
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zrt.
kéDviseletében: Száray Loránt
~e~%1zetj ~ b!o!gMtz3tó
T.2~jtld;rt1nI ~i~kö’i~ ~
w~ ~

Budapest, 2011, év október hónap 5. napján.
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4. sz. meUéklet
A Projekt számszerúsíthető eredményei
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4, sz. melléklet
A P±ojekt számszerúsfthe~ eredményei
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Me~egyzé~c a megvai.ósjtási ós a fenntartási/megva~wáat követő időszak adott évát megadott értékek esetében kézj’3k, sz adatokat nem
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Az oszlopok ős sorok bővíthetőek.
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Kedvezményezett
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képviseletében: Száray Loránt
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5. sz. melléklet
Biztositékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
NEM RELE VANS

B

]

B

~

114/

6. sz. melléklet
Eltérések listája

»EB által meghatározott feltételek:
A fájiszerver megtartása mellett a dokumentummenedzsment Mnkció egyeztetésre kerül a
RIM Jelenleg előkészítés alatt álló, EROF’—3. 1.2 azonositószámú, Egységes központi
elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása című projektjével, az esetleges
átfedések elkerülése érdekében.
Mérnök, szakértői d~ak soron szereplő költséget egyértelmüsitése, a támogatási szerződés
aláirásáig.
»EB által tett Javaslatok:
Helyszínck egyértelműsitése valamennyi minisztériumi telephelyre kiteijesztve, a támogatási
szerződés aláirásáig.
Az c-learning tananyag szempontjából projekt megvalósítása során a meglévő
keretrendszerek felülvizsgálata, melyik hatékonyabb, mind kőltséghatékonyság, mind
szakmai szempontból.
A projekthen résztvevő személyek municakóreinek és projektben ellátott feladatainak
összhangjának megteremtése elszámolhatóság szempontjából.

124/

7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Kedvezményezettek részére készült gyakorlati
útmutató
megtalálható a VÁTI Nonproht Kft. honlapján, a http:Ilwww.vati.I1U oldalon a
„Tájékoztat6 Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program pénzügyi lebonyolitásárór című dokumentumban.
—

-
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S. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás
NEM RELEVANS

9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv
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10. sz. metléklet
Projekt tevékenységeinek ütemezése
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Az egyes tevékenységeknéJ~ a tervezett beszerzések soraI tetszőlegesen bővíthetők.
Megvalósítja záró dátumának
fonhijtunia:
2013.0831
alóSítás IdőszaMi kéllok. Ba érintett negyadévek celláiban X.el JeldUe.
Budspesl 2011.10.05.
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11. sz. melléklet
A közbeszerzési eüárások előkészítésére És lefolytatására vonatkozó útmutató a 2007-2013
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós alapból szónnazó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011 (128.) Kormányrendelet alapján megtalálható a VAT! Nonprofit Kft. honlapján, a
http://www.vati.hu oldalon sz Auamreform és Elektronikus Közigazgatás, Megvalósítás A
közbeszerzési eljárások előkészítésére és lefolytatására vonatkozó útmutató a 4/2011. (I.
28.) Kora rendelet alapján című dokumentumban.
-

l7~7

Általános Szerződési Feltételek
az Új 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 Szerződési Feltételek (továbbiakban ASZE) hatálya az Új Széchenyi Terv
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított kormányzati informatikai
rendszer
kialakítása
tárgyú
felhívás
keretében
támogatásban
részesített
kedvezxnényezettel&el megkötött valamennyi támogatási szerzódésre (a továbbiakban
Szerződés) kiteijed.
Az ÁSZF rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az
adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláirásakor fogad el.
Amennyiben sz ÁSzF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez
utóbbi 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.ghiú sithatja..
Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

)

A tCedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 5 napon
belül köteles jelenteni a Közremüködó Szervezetnek minden olyan körülményt, 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 jutástól számított 30 napon belül köteles art 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 sz előleget.) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem állnak.
A 4/2011. (L 28.) Konn. rendelet 33. ~ (8) bekezdésében felsorolt szervek sz abban irt
Feltételek bekövetkezése esetén, nem kötelesek biztosítékot nyújtani.
A 4/2011. (I. 28.) Kora rendelet 33. ~ szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább
a ki&etési igénylésben igényelt, továbbá a már kiEzetett támogatás együttes összegét, a
pályázati útmutatóban, illetve ajogszabályban ineghatározottak szerint.
A biztosítékoknak a záró projekt fenntartási kötelezettségek megszúnéséig, illetve a projekt
befejezését követő időszakra megállapított kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell
állniuk, kivéve ha ettőt jogszabály eltérően rendelkezik.

1

A pályázati útmutató rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben előízja a 4/2011. (L 28.)
Konn. Rendelet 33.~ (1) bekezdése b. pontja esetén Kedvezményezettnek megfelelő értékű
vagyonbiztositás kefl kőlnie a biztosítékul klajánlott ingatlanra, vagyonra. Az ingatlan,
vagyon értékét független értékbecslónek kell megállapítania.
Amennyiben a Szerződés módosításra knül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is
szükség esetén módosítani, kiegészíteni ken.
-

3.

-

Támogatás kiflzetése

3,1.
Előleg
Amennyiben a Támogató a felliiváshan sz előleg igényhevételét lehetővé tette, sz előleg

‚

igénybevételéról Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szervezetnél.
Előleg Indokolt esetben, a támogatott tevékenység elinditásához és likviditásának
biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető, legkésőbb az első idűzetési
igénylés benyújtását megelőzően, 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 ldEzetésre.
Nem igényelhetó előleg a kedvezményezett számára, ha a támogatás kilizetésére
utóflnanszirozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.

‚

A Közreműködő Szervezet sz elöleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott
elólegigénylési kérelem beérkezé sétál számított 15 napon belül
hiánypótlás és egyéb
felfüggesztő hatályú esetek idejét nem beleértve átutalja a Kedvezniényezett Szerződésben
megjelölt bankszámlájára. Az előleg folyósitására egy összegben van lehetőség.

‚

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

—

—

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban sz elöleg folyósítását követő 6
hónapon belül nem nyújtott be Idűzetési igénylést, metve a benyC~tott kiEzetési igőnylés a
támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles
a korábban kiűzetett elóleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal
növelten visszaűzetni. Az elöleg vissza~zetés teljesítéséig, vagy a Közreműködő Szervezet
általi részlethzetési engedélyezés esetén sz engedélyben meghatározottak szerint, a
kii3zetések folyósítása feifüggesztésre kerül (ideértve a száflitónak és engednényesnek
folyósítást is).

?

A Kedvezményezett a ldfizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptlc. szerinti
kamattal növelten köteles visszaflzetti, ha
legkésőbb a záró kiflzetési igénylésben tern számol el a folyósított elöleggel, vagy a
sz el6leget, vagy annak egy részét a záró kilizetési igéuylésig bánnikor önként vissza~zeü.
-

3.2.

A támogatás folyósítása

3.2.1. A Kedvezményezett a ki5zetés-igénylést és az időszakos, valamint záró beszámolót a
Szerződés hatályba lépését követően a Közreműködő Szervezethez elektronikusan nyújtja
be a Pályázó Tájékoztató felületről elérhető on-line alkalmazáson keresztül, valamint papír
alapon. A papír alapú ki&etés-igényléshez/idöszakos valamint záró heszámolóhoz csatolva
azok mellékleteit a Kedvezményezett elektronikus adathordozóra másolva is benyújthatja sz
alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul. A 3.4. pont szerinti kiűzetési határidőt a
papír alapon benyújtott dokumentumok Közrernuködi5 Szervezethez történő beérkezésétől
ken számítani.
—

-

A támogatások folyósítása a felhívás függvényében sz alábbi formában történhet:

19?

a)

‘

Utóűnanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek
engedményezés esetén at engedményesnek
a Szerződésben megielölt
bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés
azonosító számának feltüntetésével;
—

—

]

b) Szállítói llnanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő
kiflzetéssel
illetve engedményezés esetén at engedményesnek
történik a
Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kil3zetésének
igazolása mellett.
—

—

Kizár6lag utóflnanszjrozással időközi kit~zetési igénylés akkor nyüjtható be, ha at igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 200 ezer forintot.
Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén utóflnanszirozással
időközi kifizetési igénylés akkor nyújiható be, ha at igényelt támogatás meghaladja a
megítélt támogatás 1 %-át.

)

Szállítói finanszírozású vagy száltítói és utófinanszirozást vegyesen tartalmazó idóközi
kifizetési igénylés akkor ny4jtható be, ha a száilitói finanszírozásban benyújtott szállítói
számla támogatás értéke meghaladja (országos kihatású projektek esetében a prioritások
közötti megosztást számlabontást mcgelőzoen) legalább at egymillió forintot.
—

—

A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek esatolnia ken sz AROP, EKOP pénzügyi
lebonyolításáról szóló tájékoztatóban meghatározott egyéb dokumentumokat.

1

.

3.2.2. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvczrnényezett köteles:
-

]
-

‘

a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a
szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a
„támogatás elszámolásá,ra benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen
információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a I’Cedvezményezettnek
cégszerú aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik at óredeti
számlával;
a számlaösszesitőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni,
egyértelműen feltüntetve at abban szereplő számlák által lefedett elszámolási
időszakot (kezdete és vége), valamint a Projekt címét és számát;
idegen nyelvű számla esetén a Kedvezmériyezett cégszerú aláírásával ellátott, a főbb
megnevezések magyar nyelvű forditását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

3.2.2.1. Kis támogatástaxtalmú számlák összesítője
Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja at ötvenmillió forintot,
Kedvezményezett köteles at ötszázezer forintot meg nem haladó támogatási igényű
számlák esetén at „500 Eft alatti támogatástartabnú számlák összesítője» c.
számlaösszesjtőt alkalmazni.
Amennyiben a megítélt támogatás összege nem haladja meg at ötvenmillió
forintot, Kedvezményezett köteles at egyszázezer forintot meg nem haladó támogatási
igényű számlák esetén sz »100 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesitője»
c. számlaösszesitőt alkalmazni.
3.2.2.2. Specifikus összesitők
Az AROP, EKOP pénzügyi lebonyolításáról szóló tájékortatóban sz egyes
elszámolható
tevékenységek
alátámasztó
dokumentutnainál
részletezett
összesítőkben szükséges Kedvezményezettnek elszámolnia a tevékenységek során
felmerült költségeket.
.‘

3.3.
A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30
szállító részére történő
közvetlen lci6zetés esetén 15
napon belül legfeljebb 30 napos határidővel jogosult a
Kedvezményezetett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák k~avítására. Amennyiben a
Kedvezményezett ennek a kötelezcttségének a határidő lejártát követo 7 nap alatt sem tesz
—

—
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eleget, sz a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelent. Ez esetben további
hiánypódásnak nines helye.

‘
„.

3.4.
A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított
45 napon belül közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 napon belül fizeti
Id. Szállitói számlát is tartalmazó záró kifizetési igénylést benyüjtásakor a kifizetési határidő
30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által biánypóüásra igénybe vett
időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni
szemle, a felfüggesztés időtartama, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett
intézkedések, valamint az Nfl) honlapján közlemény formájában közzétett év végi zárási és
év eleji számlanyitási folyamatok nem számítanak bele’
A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő, a
Kedvezményezett kizárólagos rendelkezése alatt lévő bankszámlá.ra is utalható sz adott
kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.
—

‚

-

3.5.
Amennyiben a támogatás sz 3.4. pontban foglalt határidóben, a Támogatónak illetve
a Közreműköd6 Szervezetnek felrőható okból new kerül kifizetésre, a Közreműködő
Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki
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, metve engedinényezés esetén a
Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot.
Ha a Szerződés 4. sz. mellékletében nevesitett a projekt számszerüsíthető eredményei
(Indikátorok) teljesítése nem szerződésszerű, a Közreműködő Szervezet a 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet 80. g (6)-(7) bekezdésében meghatározottjogkövetkézményeket alkalmazza,
A Közreműködő Szervezet és a Támógató sz időszakos és záró beszámolón kívül bármikor
jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen adatközlést, információt
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 intenzitás-változás miatt nem
keletkezett-e kifizetendő támogatás, vagy követelés.
3.6.2. A pénzügyi zárás eredményeként az 1000 Ft-ot, azaz Ezer forintot meg nem haladó
killzetend’5 támogatást a Közreműködő Szervezet new fizeti Ici.
3.7. On-line számlakitöltő alkalmazása

(

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét, valamint sz időszakos és záró beszámoló
elkészítését a számlakitőltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési
igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállitását, másrészt gyorsitja
a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program használata kötelező, de
esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a
Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez
szükséges elszámolási csoma~át.
A száinlakitöltő kezelésének szabályait felhasználói kézikönyv tartalmazza, amely alapján a
kedvezményezett egyszerű és érthető, ábrákkal alátámasztott leírás alapján tölti fel
adatokkal a programot.
A számlaldtöltóvel kapcsolatban felmerült kedvezményezetti kérdések kezelésére sz NFiJ
Helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Kizárólag a Helpdesk szolgálat illetékes a szánzlaldtölto
alkalmazásával kapcsolatban információt szolgáltatni a kedvezményezettnek.
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4.

Szerződés-módosítás

4.1.
A Szerződés bármiféle módosítása~ beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak
írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet, kivéve, ha jogszabály
eltérően rendelkezik. A Kedvezményezettnek a szerződésmódositást a megfelelő indoklással
ellátva kell előteijesztenie.
Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előterjesztett módosítási javaslatot
nem hagyja jóvá, ás a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a
változtatást végrehajtja. az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás
visszaflzetéséért a Kedvezményezett felelős.
A Kedvezményezett azonosító aclataiban 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
meghatárózott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesűlése nem
éri cl a 4. számú mellékletében rögzitett célérték 90%-át,
c) változik a Projekt bármely egyéb, a célldtuzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.
Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem I 00%-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 Kedvezniényezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés
közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló
kérelmét Írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal
köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.
A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely
lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájárulásról megalapozott
döntést tudjon hozni.
A Közreműködó Szervezet ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét a módosításra
irányuló kérelem beérkezését követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a
módosítás tervezetét, vagy
a kérelem elutasítása esetén
sz elutasítást ős annak
indoldását. A Közreműködő
Szervezet által elkészített szerződésmódositást
a
Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva
visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerzödésmódosítás elbirálásáig a támogatás
folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggeszt.heű.
-

-

—

—

C

C)

A Szerződés csak akkor módositható, 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 APA-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az
adólevonási jog megváltozása ős annak bejelentése közötti teljesitési időpontra vonatkozó
számlák alapján kapott támogatásból az ÁFA-ra jutó, kiilzetett támogatási összeget a
Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszai3zetni.
Amennyiben a Szerződés, valamint ajelen ASZF módosításának tárgya ajelen ÁSZE hatálya
alá tartozó kedvezményezettek kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben,
illetve a jelen ASZF-ben nieghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a
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Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen
minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a
nyilatkozat Kedvezményezett részére történő kőzlésétől kezdődő határidővel módosítja. A
nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

ASZF-t

A Közreműködő Szervezet akkor is módosithatja egyoldalúan a Szerződést, illetve Jelen
ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkőtelezettséget eredményez, de a
módositásra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési
jelentés megállapítása ős javaslata miatt van szükség.
Az ÁSZF módosítása eltérő kikötés hiányában az NFl) honlapján történő közzététellel lép
hatályba
5.

Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége fennáll, a Kedvezniényezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja.
A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint
ajárilatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó
visszaflzetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezinényezettet terheli.
A Kedvezményezett köteles továbbá közbeszerzéseinek lefolytatása során a 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet 23. Közbeszerzés alcime szerint eljárni, igy különösen a Közreműködő
Szervezetet és a Közbeszerzési Felügyeleti Fóosztályt az abban foglaltaknak megfelelően
tájékoztatni, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldeni,
illetőleg ezen szervezetekkel e~üttműkődni.
A Közreműködő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jogosult megismerni a
Kedvezményezett mindenkor hatályos közbeszerzési szahályzatát.

‚

.‚

‘!

)

Amennyiben a Közbeszerzések ellenőrzésére a 4/2011. (1. 28.) Korm. Rendelet 39. ~-a
alapján kerül sor, a Közreműködő szervezet számára sz eredménybirdetést követö S napon
belül a közbeszerzési eljárás vonatkozásában köteles nyilatkozatot benyújtani a
Kedvezniényezett a közbeszerzési eljárás becsült értékének megfelelösségéről, illetve hogy sz
a mindenkori közbeszerzési jogszabályok szerinti egybeszámitási szabályoknak mindenben
megfelelt, összhangban van a kedvezményezett/ajánlatkérő közbeszerzési tervével,
közbeszerzési szabályzatával.
Kedvezményezett/ajárilatkérő csak és kizárólag a Támogató egyedi engedélyével klytathat le
a 143/2004 (IV. 29.) Kora Rendelet hatálya alá tartozó beszerzési eljárást, ebben sz
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(járások
előkészítésére és lefolytatására vonatkozó útmutató a 2007-2013 programozási időszakban
as Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Etwópcd Szociális Alapból és a Kohéziós alapból
szómo.zó
támogatások
felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011 (L 28.) Kormányrendelet
&apjád című
dokumentumban
foglaltak irányadóak.
6.

Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben
köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását fel.függeszteni.
A Közreműködó Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a)
a Kedvezményezettnek a Szerzödés megkötését követően sz
tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem Ezetett köztartozása van;

adóhatóságok
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b)
ha a Közreműködő Szervezetnek a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen
követelése áll ténn,
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 at apján ez indokolt
e)
szerzödésszegés esetén,
I)
a Kedvezményezett sz egyes kifizetési igénylésben igényelt támogatási összegnek
megfelelően megemelt biztositéki mértéket legkésőbb a kiEzetési igénylés benyújtásával
egyidejűleg nem igazolja, és ezt sz 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 sz elállás következményét vonhatja maga után,
b)
ha a Kedvezményezett ellen bármely támógatással kapcsolatban szabálytalansági
eljárás indul,
c)
szerzödésmődosítás esetén, vagy ha
ci)
a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Közreműködő Szervezethez,
amely szerződésmódositást tesz szükségessé.
Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő
Szervezet által túzött határidőn belül nem szünteti meg, sz szerződésszegésnek min6sűl.
A támogatás felfüggesztése, metve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet
kártalanitás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint ajelen ASZF-ben
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
7.

A Kedvezniónyezett általi szerzódósszegós esetei ós jogkövetkezin&nyei

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra) hogy ha a projekt részben vagy egészben
megbiúsul, vagy a támogatást szal4lytalanul használja fel, a támogatást a Közreműködő
Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján
hozott jogerős határozatban foglaltalmak megfélelően visszallzeti, és tudomásul veszi, hogy
ennek elmulasztása esetén annak összege
a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek
hiányában
a központi költségvetésből biztosított támogatásból
ha a Kedvezményezett ilyen
támogatásrajogosult levonásra kerül.
-

-

—

—

Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően Úgy nyilatkozik, a visszaflzetendó
támogatás a még ici nem fizetett támogatási összegbe a fizetési határidő előtt is beszáznításra
kerülhet.
Kedvezinényezett idjelenti, hogy nem áll fenn harmadik
kötelezettség,
amely a támogatással létrejött projekt
rneghiúsíthatja.

7.1.

személy irányában olyan
céljának megvalósulását

A Kedvezményezett általi szerzöclésszegés esetei

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény,
vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett:
7.1.1 a támogatást jogszabályeflenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt
céljának megvalósítására használja fel, vagy
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7.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy

[

teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését, továbbá,
7.1.3
ha ajogszabályon
Szerződés, vagy
annak
melléklete vagy
sz egyéb
ASZFkötelezettségét
teljesitésével megszegi,
összefüggésben
keletkezett,
a Szerződésen
alapuló
annak
nem

-

vagy határidóben nem

-

tesz eleget igy különösen, ha

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a
Szerződésben, ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi
kőtelezettségének,
c) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti a projekt fenntartási jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő
formában vagyt nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és
kötelezettségét a teljesitésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétöl
számított 15 napon belül sem teljesíti,
d) a lcedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,
e) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak
üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem
teljesíti,
I) a Keclvezményezett sz ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza,
vagy sz ellenőrzést megtagadja) és sz ellenőrzést sz erre irányuló irásbeh
felszólitásban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,
g) a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, sz Amr-ben (292/2009 XII. 19. Korm.
Rendelet), vagy a feUúvásban, pályázati adatlapban, a Szerződés megkötésének
feltételeként meghatározott és a Kedvezményezett által megtett nyilatkozatait a
Kedvezményezett visszavonja;

7.2 Szerződésszegés jogkövetkezményei
‘

?

:1

‚

7.2.1 Késedelmi kötbér
Amennyiben
Kedvezményezett
a.) a projekt afenntartási
jelentés-tételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan,
hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását kővető 15 napon belül
nem tesz eleget, vagy
b.) eflenőrzés-türési kötelezettségének nem tesz eleget, és sz ellenőrzést sz erre irányuló
írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
c.) a támogatott tevékenység megvalósítása a lCedvezményezettnek felrőható okból a
Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladőan késik,
a Kedvezményezett késedelmi kötbér tizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja sz a) és b.) pont esetében a Projekt fenntartási jelentés
benyújtásának esedékességéig, illetve sz euenőrzéstürési kötelezettség megsértéséig
kitizetett támogatás összege, 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 kötbértizetés kezdő időpontja
a) pont esetében a jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó
napja a projekt jelentés benyújtását megelőző nap;
b.) pont esetében sz eflenórzéstűrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja
pedig sz ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző nap;
c.) pant esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt
befejezésének tényleges napja
A kötbér megtizetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, sz enenőrzéstűrési, 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, illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstól
eláilni, igy különösen
a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

g)

h)
i)

a 7.1. pontban Írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy sz ASZF a
szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;
a Kedvezinényezett a Közreműködő Szervezet szerződésszeru teljesitésre vonatkozó
felszólításának sz abban me~e1ölt határidőt követő 30 napon belül sem teljesíti a
Szerződés, valamint sz ASZF alapján fennálló kötelezettségét;
a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,
végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;
a közpénzekbol nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 6. ~ szerinti összeférhetetlenség fennáll;
a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, sz
elállás szankciójának megállapításakor;
amennyiben a Projekt meghMsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző
körülmény a lcedvezményezettnek felróható okból következett be;
a kedvezményezett részéről, vagy a keclvezményezettre tekintettel harmadik személy
részéröl nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevően csökken, és a kedvezznényezett megfelelő Új biztosíték, vagy sz
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról sz NFU által megszabott
ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
amennyiben jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv sz ellenőrzés adatai
alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás
visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért;
A 4/2011. (1. 28.) Korm, rendelet 35. ~-ban illetve sz Axnx. 120. ~-ban meghatározott
egyéb esetekben.

‘

A Szerződéstől történő elaDás esetén a Kedvezményezett sz addig folyósított támogatás
(beleértve az előleget is) összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles
visszafizetni a Közremüködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, sz elállást követő 30
napon bel.űL A kamatszámítás kezdő idöpon~a a támogatás
vagy annak első része
folyósitásának napja, utolsó napja pedig a visszaEzetési kötelezettség teljesitésének napja
-

-

A Kedvezményezett a kamatön felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben
nem teljesíti.
7.2 Jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeg visszak~ivetelése

E)

A Közreműködő Szervezet a Szerződés módosítása vagy az attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges
a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerű
vagy szerződéseflenes vagy jogosulatlan felhasználással arányos mértékű visszaílzetését.
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.
A Kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatási részösszeget Ptk. szerinti
kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a támogató által megbatározott határidón
belül, a megjelölt bankszámlára. A kanatszámítás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan
felhasználásának kezdő napja. utolsó napja a visszaüzetési kötelezettség teljesitésének
napja.
—

—

Ha a Kedvezményezett a visszaűzetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a
‘

késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.
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7.3 Szabálytalanság
A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korin. rendelet 2. ~ 24.
pontjábari meghatározott szabályta]anság miatt indult eljárás esetén a Közremúködő
Szervezet, Illetve a Támogató jogosult a szabálytalansági eljárás alatt a kiEzetési igénylésben
szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kiüzetését
felMggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a
kilizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást
csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ASZF—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.
Eláilás esetén a Szerződés megkötésének napjára visszamenő hatállyal megszűnik.
8
‘

?

‘

Támogatások eflenórzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának 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
ellenőrzések alkalmával sz erre feljogosítótt képviselője Jelen legyen, és a szükséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok
megadásával, valamint a i~zikai eszközökhöz való hozzái&és bLztosításával segítse sz
ellenörzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét
aláírásával igazolja

9

A Projekt dokumentumalnak nyflvóntartésa ós megórzóse

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését
biztosítani és azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hatóságok Illetve egyéb
személyek részére hozzáí~rhetövé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot elkülönítetten tart nyilván. és legalább 2020. 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 lnkastrukturáhs, illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétőL számított 5
évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszaflzetésének terhe
mellett a ICedvezményezett vállalja, hagy a Projekt megfelel sz 1083/2006/ EK rendelet
57. cikke (1) bekezdésében foglaltalaisk (fenntartás).
A támogatott beruházással/fejlesztéssel létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés
elfogadásáig, illetve amennyiben indikátor köthető ehhez a vagyonhoz, sz indikátor
teljesítése határidejéig csak a Támogató/Közreműködő Szervezet elózetes jóváhagyásával és
a Foglalkoztatási, Illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegenithetó el, adható bérbe, Illetve terhelhetö meg.
Az Európai Szociális Alapból származó támogatások esetében csak abban sz esetben áll fenn
fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhívásban leírtak szerint a projekt sz Európai Unió
Működéséről szólós szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik, és ha
ezek a feflépések a (termelő)tevékenység megszűnése következtében Jelentős módositáson

esnek át sz említett 1083/2006/ EK rendelet 57. cikkében megállapított időszakon behU.
Ilyen esetben a projektre a fenti szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.
Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, illetve a projekt
befejezését követően teljesítendő indikátorra vállalt kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt
befejezetését követően a kötelezettség teljesitéséről be kell számolnia a Közreműködő
Szervezetnek.
10.3 A 10.2 pontban meghatározott lcedvezményezetteknek sz ott meghatározott
időszakban, a befejezést követően projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a
szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és sz elért
számszerűsíthető eredményekről. A jelentést a Pályázó Tájékoztató felületen
elektronikus formában kell beny’íjtani.
A Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente
egyszer kötelezett. Az elsó jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet
határozza meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet által
meghatározott időpontig a Kedvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt be a
Közreműködő Szervezethez.
10.4 Ha egy, a projekt megvalósulását követően teljesítendő indikátor nem éri el a 4/2011.
(1. 28.) Korm. rendelet 80. ~ (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a
Kőzremúködó Szervezet sz ott meghatározott jogköveilcezményeket alkalmazza. A
visszaköveteléssel érintett összeget a záró beszámoló alapján elfogadott támogatási
összegből kell megállapítani.
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TulajdonJog ós szeflemi jogok

11.1 A Projekt eredményei, Így különösen (sz akárcsak részben) a támogatásból létrehózott
vagyon és sz azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok 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 sz átruházás 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 változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a
támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja~ a
Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.
11.4 Amennyiben a Kedvezrnényezett a Projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására
köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során sz ajánlaü
felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötbtt szerződésben kikőtni, bogy a
teljesítés során keletkezö, a szerzői 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 Keclvezményezett
jogot szerezzen sz alkotás (terv) átdolgozására
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben
valósílja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
köteles térítésmentesen átruházni a Támogatóra vagy sz általa me~elölt személyre.
11.5 Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, ügy
köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani. Támogató ás a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerüen nem

jogosult gyakorolni, Igy a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelenifokozás célját
a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.
11.6 Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználüsára a Kedvezinényezett jogot szerez, Úgy
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési /
foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére
ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a
felhasználás ajövedelemszerzés vagy jóvedelemlokozás célját közvetve sem szolgálhatja.
11.7 Jelen ÁSZF 11.4-11.6. pontjai olyan szellemi alkotás, vagyoni értékÜ 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 projektből történő teljes körű kifejlesztése esetén a
rendelkezéseit alkalmazni kell,
12

‚

It .4-11.6 pont

Tájékoztatás és nyilvánosság

12.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektröl és
a támogatásról sz ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel
kapcsolatos követelményeket a Támogató honiapjáról letölthető Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei c. Útmutató és sz Arculati Kézikönyv tartalmazza.
12.2. A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Ütmutatóban előírt
kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, illetve sz előirtaktót
eltéró 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 maximalizált, de elszámolható költségeinek részét képezik a kommunikációs
költségek is. A maximumérték feletti kommunikációs költségek nem számolhatók cl.
12.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és
nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein
Projekijét igény esetén bemutatja.
12.6. A Kedvezményezett köteles bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről
(eszköz átadás, projektzárás, sajtótájékoztató, stb.) a Közreműködő Szervezet képviselőjét és
kommunikációs szervezeti egységét értesíteni a rendezvény napját megelöző legkésőbb 20
nappal.
12.7. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, bogy a
Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására
vonatkozó adatokat a Támogató és a Közremüködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja,
kivéve azokat sz adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten
megtiltja

294/
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A Szerződés megszűnése
133 Szerződő Felek megállapocinak abban, hoe’ a Szerződés a teljesítést (beleértve az
ellenc5rzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően
csak vis malor, lehetetlenűlés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett
általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő eláflás, vagy a
bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére Való
tekintettel a felniondás jogát kizárják. A jogviszony jellegére tekintettel Szerződő felek
kijelentik, hogy elállás esetén nem értelmezhetőek a már teljesített, megkapott
szolgáltatások.
13.2 Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a
szerződéskötést követően, neki kl nem rőható okból beállott körülmény folytán nem
képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésése visszamenő hatállyal megszűnik,
és a Kedvezniényezett köteles a támogatás elálJ.ás idöpon~áig folyósított összegét,
jogszabályban meghatározott mértékű kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt
időpontban visszaEzetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás vagy annak
egyes részletei ki~zetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség
teljesitésének napja.
-

-

13.3 A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem
teljesíti.
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Azonosító szám: EKOP-3.1.210-2011-2011-0001
Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

~ely létrejött
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi ii. 20-22.),
mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében a 412011. (1. 28.) számú, a
2007-2013 időszakban sz Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rencijéről szóló
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) valamint a Rendelet 3. Sz. melléklete
alapján sz Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program végrehajtására kijelölt közremükődő szervezetként eljáró Váti Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit tűt., (a továbbiakban Közreműködő
Szervezet)
Postacim: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető igazgató, Kovács Zsolt igazgató
Azonositó szám (törzs-szám/Cégjegyzéksz&m): Cg 01 09 921024
Adószám/adóazonosító jel: 18084922-2-41
másrészról
Nőv/Cégnév: Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság
mint kedvezrnényezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),
Postacim: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Székhely: 1081 Budapest, Cso.konai utca 3.
A.zonositó szám (tőrzs-szám/ Cégjegyzékszám): 01-10-041633
Adószám/adóazonositó jel: 10585560-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700016-0152701000000000 (ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe)
Aláírásra jogosult képviselője: Száray Loránt m.b. vezérigazgató
(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
1 A Szerződö Felek 2011. október 7-én „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kialakítása» című projektre, EKOP-1.2.10-201 1-2011-0001 azonosító számon
Támogatási szerződést kötöttek (továbbiakban együtt: Támogatási szerződés).
A Kőzremúködó Szervezet a Támogatási szerződés hivatalhőli módositását kezdeményezte,
mivél a projekt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján átsorolásra került az EKOP
1-es prioritásból sz EKOP 3-as prioritásra.
2. A Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy sz 1. pontban meghatározottak miatt a
Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
2.1 A Támogatási Szerződés 1. pontja szerint a Projekt azonosílószáma ; EKOP-l.2.10-201 I2011-0001.
A Támogatási szerz’idés jelen szerződés 1 pontja szerinti módosítása következtében a Projekt
azonosító száma a továbbiakban: EKOP-3. 1.2.10-201 1-2011-0001.
2.2 Támogatási Szerződés 4.4 pont elsó bekezdése szerint:
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a legfeljebb
2.000.000 000,- Ft, azaz kettömilliá.rd íorint, melyböl 86,61 % % 1.732.200.000 Ft. azaz

1

4’
6

e~’milliárd-hétszázharminckett6miIIió forint sz EKOP 1. prioritásából, 13,39 % 267.800.000
Pt, azaz kettöszázbatvaxihétmülió-nyolcszázezer Forint sz EKOP 3. prioritásáből kerül
űnanszírozósra.
A Támogatási szerződés jelen szerződés 1 pontja szerinti módosítása következtében a
Támogatási Szerződés 4.4 pont elsó bekezdésének helyébe sz alábbi szövegrész kerül:
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségénck 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint, melyből 100 % 2.000.000.000 Ft, azaz
kettömilliárd forint az EKOP 3. prioritásából kerül finanszírozásra.
Az eredeti szerződés tés az Összes, már érvényben tévő korábbi szerzódésmódositás] minden
e~’éb kitétele ős pontja változatlanul érvényes. Jelen szerzódésmódositás akkor lép
hatályba, amikor sz alábbi felek közül sz utolsóként aláíró is aláirta.
A jelen szerzddésrnódositás 2 oldalon ős 5 db eredeti példányban készült.

Kedvezmónyezett
Nemzeti lufokoinmunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Száray Loránt
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Azonosító szám: EKOP-3. 1.2.10-201 1-201 1-0001
Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása

amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Fejlesztési tigynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.),
mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében a 2007-2013 idoszakbaii az
Európai Regionális Fejlesztési Alapből, sz Európai Szociális Alapból és a Koh&iós
Alapból származó támogatások iélhasználásának rendjéról szóló 4/2011. (L 28.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) Rendelet 3. sz. melléklete alapján sz
Allamreform Operatív Program ás sz Elekt:ron.ikus Közigazgatás Operativ Program
végrehajtására kijelölt közremüködó szervezetként eljáró Váti Magyar RegionáMs
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., (a továbbiakban Közremüködő Szervezet)
Postacim: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32,
Székbely: 1016 Budapest, Gellérihegy utca 30-32.
Alairásra jogosult képviselője: Kovács Zsolt főosztályvezeto, Dr. Tamaskó Krisztina
vezeto szakreferens együttesen
Azonosító szám (törzs.szám/Cégjegyzékszárn): Cg 01 09 921024
Adószám /adóazonositó jel: 18084922-2-41
másrészről
Név/Cégnév: Nemzeti lnfokommunikáciős Szolgáltató Zártköruen Működő Részvenytársasag
mint kecivezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),
Postacim: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszárn): 01-10-041633
Adószám/adóazonositó 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
(Közremuködő Szervezet ás Kedvezménvezett továbbiakban együtt: Szerződö Felek)

I. A Szerzodó Felek 2011. október 7-éri »Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kialakítása» című projektre, EKOP-1.2.10-2011-2011-0001 azonositó számon
Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2011. december 2-án a projekt prioritásának
átsorolása teldntetében inódositottak (továbbiakban együtt: Támogatási Szerződés).
2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, bogy az 1. pontban meghatározott Támogatási
Szerződést sz alábbiak szerint niődositiak:
2.1 A Támogatási Szerzodés 1 sz melléklet
Elszárnolható költségek cimü meIlÉ’klete
helyébe jelen módosítás 1. sz. mellekiete kerül ugyanazon elnevezéssel.
—

2.2 A Támogatási Szerződés 2. sz. melléklet Tervezett igénylés ütemezése dm0 melléklete
helyébe jelen módositás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel,
—

2.3 A Támogatási Szerzödés 9. sz. melléklet
Közbeszerzési terv cimú menéldete helyébe
jelen módosítás 3. sz. melLéklete kerül ugyanazon elnevezéssel.
—

2.4 A Támogatási Szerződés 10. sz. melléklet Tevékenységek ütemezése cirnü melléklete
helyébe Jelen módosítás ~ sz. melléklete kerül ugyanazon etnevezéssel.
—

2.5 A Projektjavaslat 2. sz. melléklet
A projekt részleteza adatai
költségvetés
alátámasztás, technikai specifikáció cimú melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz.
melléklete kerül ugvanazon elnevezéssel.
—

Ajelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. melléklet

—

Elszámolható költségek

2. sz. melléklet

—

Tervezett igénylés üternezése

3. sz. melléklet

—

Közbeszerzési terv

4. sz. melléklet

—

Tevékenységek ütemezése

5. sz. melléklet
speciükáció

—

A projekt részletező adatai

—

költsegvetés alatárnasztás. technikai

Jelen szerzódésni6dositás a 1’árnogatási Szerződés elvalasztasatlan részét képezi. A
Támogatási Szerzodés jelen szerződésmódositással nem érintett minden e~éb kitétele és
pontja változatlan tartalommal hatályban marad. Jelen szerzodésmódositús akkor iép
hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aiáiró is aláírta.
Ajelen szerzödésmódosítas 2 o dalon és 5 db eredeti példányban készült.
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94 039 725
127773415
425 735415
18 763415
15 753415
15763415
18 763415
18 763415

időkön’ kVizstüIsgIni4ts
idők&(k,Wzerési IgénylI’
idők”’ kiónaisl igényt’

vegyes ócanszbczés
vegyes tm.n,slmfls
skdrussnsdios4s

0
0
0

19 063415
376 875 974
32 095 72*

0
0
29 545353

19063 ~15
576 578 974
2 550 376

ára kihzes&i IgIsylts

styórmannk~záx

O
O
O
0
O
0
0
0
O
O
O
O
O
0
O
O
O
Cl
0
0
O
0

3’ 652 278
D
0
O
0
O
O
O
0
0
O
0
O
O
0
0
O
O
O
O
O
0

34 632 276
O
0
0
0
O

0
O
0
0
O
D

0
O
0
0
0
0
0
0
O
0

0
O
0
0
0
0
0
0
O
0

0
0
O
O
O
0

0
0
O
O
Q
0
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Q
Q
0
O
O
O
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O
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0
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O
0
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O
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0
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0
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Amennyiben havonta nem tesvesnnk bosiyOJI.m WItneSs Igőnyl’fl sKösreaidkSdé
Ssnnonek, ‚Igy *640*, hogy. tenants lgdnyMs banagak, esek a banyújtan? k1.,Int hónap
meIteltJel$ij6k. (Pl.; negyedéves bo.,t4s: miittin.júnIus~ nipr’mber, december)
5 k8rJulk srlveslcedJenek a releváns éve(ke)t
beirnil
He 7 igényelt timaQb,Ss Up’ssb e!őIer. ekkor
(‚rsszlrores Iorm&;a oszlopai nem’ kell
l:’token,l Egyéb esetekDen S sz$Ilktl, otéflnoe’srtr:4s vagy vegyes (lnan;tirczkol nódckt’. lehet
lMasstanI, Ic fl1ye*nbe kell yenni rnansz’ro:’sl n’áloknol megheLírosot’ Inililmum
ko’ISlok.I.
‚

As l$i’yelt elóleg
cillIe~ dstegónél.

CEsze;e nem cliii nbgytbb S tiincsalül ‚zentd€’btn tbgtlLett Igényelbető
-

Az 1915*-el’ tiilROks 0ssnge me9egyElL OX ei&iq kérelem oseselóvet vagy b k’teténl
ké,tlemben bvny’jtanI kWéni (elszinwlt.etó) számlát temog.tte tartalmávaL
itt tell vtllonLemI a: elől.gelsrdnolI;m besiyt~;;anl kIvánt számlák sámogetesl Dazogle At
$ Igényelt előleggel legktallbb po-c~ela záráalcar Kell elrzámolni ‚ k,íileté$, igenyluetten.
EISiegel’zamoli; cselt utMirianszirozott náml&dml lehetzátos czar sz el6rlnamolásnnk SM
k’reet,t’ kOlIs(geten hell .lbpdlnia.

Nemzet’ Infokommunikáclós Szo’gáltató
Zárikörűen Működő Részvénytársaság

1081 Budapest1 Csokünai .i 3
SzámIaSZám 10403239~000271 83.00000001
24.

An C ls#bbn sz Igényel’ kilintés osszegének 45 sz .‚Lóó:’ar,ntrvrás aIap~’n tonenő
eőlegzlnimolé, Esszegönek kűlönt,oziiu’ tell rsltuntetn,. Az elGIegeIszámoIál ossse;e ten
lehet n,~yobb as Igenvelt kd’zstbs bslzegénel.
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Protekigazda neve: Nemzeti qfokomnlunikáciös Szo’fltiató Zn.
2011

Tevékarwséa
Projekt elókészltés
Projekt menedzsment költségei

Tervezett beszejzes
I Projekt ~NezeS resz
1. Proieklmenedzsmellt a projekt
teljes dőlada’na alatt

1~n.év

2.n.ev

2012

3.n.év
X

2013

4.n.év

1.n.év

2.n.év

3.n.év

4.n.év

1.ttév

2.nÁv

3.n.év

X

X

X

X

X

X

X

X

4.n.év

MegvaIós(tis
zóródituma
2011.07.01
2013.08.29

Itigatiali vásarlás, epilési
ben,házás koliségei
I HalŐzaü es VOIP es,J’özök
tervezés, s~IIltás és lniptemgnláciö
- eszközbeszerzésl rész
Eszköz beszerzés
2.Munkaabomas es klegeszltö
egységek s~IliIás
3 SzeNer iníraslniklúla tervezés,
szállilás És implarnentációeszkozbeszeizesi rész
I müastruklura kia~kdasafloz
szoftverek beszerzÉse
Immateriális javak beszeizés
2 Egységes szohver nydvántaiQs
software beszerzési rész
I Halozati es VOIP eszközok
tervezés, szátlilás es lmpiemenlácló
. szakértőt rész
2nmztonságrenuszerkiépüese
sir ezabatyzatok kialakítása irt
alapokon
Mérnök’, szaként6i dijak jamelyek 4.tjzlatl a&aimazaaok És
jiciti a projekt elókészítéstiez munkaállomások rr~grácIója közös
kapcsolódóan merülnek fel)
domainbe
&Szerver ‚nhraslnjktura tervezte.
száxitas És linptemonláció
6. Egyseges szottv& nyttvántarlas
/. Csoporünunka eszközök
bevezetése
Jogi, közjeqyzői költségek
1. JogI tanácsadás
Adatbázisok, tanulmányok
készitése (amelyek nem a projekt
előkészltkstlez kapcsolódóan
merijlnek fal)
1.K~pzés
Kepzés
Rendezvényszorvezés
Iroda- ás oszközbórlot
Egyeb Ijedett dij
Wi., kiküldetési költségot’

X

X

X

X

X

2012.32.31
-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20110’l.08
2012.08.31

X

X

X

X

X

X

X

X

2012 10.31
2012 11.30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

2012.03.30
2013.08.06
2013.03.31
2013.07.18

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X

2012.12.31
2013.0718

X

X

X

X

X

2013.06.-13
2013.08.29

X

X

X

X

‘

2013.06.13
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2011
evókon

~

~

______

benorzés~ra’tXiI 1.n.év

2.n.Öv

3.n.év

2013

4.n.év

Szállás-kölisög
• 1J(Dnyvvizsgalal

2013.08.22

Kbs’yvvizsgálói dijak
2013.08.09

I .p4ytIvanosS~9 btztositasa

Nylivinossig biztosítása
B&ztositákok
I. Projekt szakmai megva)ösiIásivai
Projekt szakmai megvalösitásával összelüggő személyjellegú költégek
összefüggő szomólyJellegű
es járulékeik
költégek és járulékaik
_____________________________

Általános költségek

2013.08.29

1. KLiallalapos
vagyonblztositüsenak kiterjesztése a
projeklie

2013.06.13

1 .Kozbeszerzésl szakeiti
Közbeszerzési költségek (amelyek támogatás
nellie projekt elókészitéshez
kaposolódóan merülnek fel)
Mlnőség-ellenől2ÖsI biztosítás.

2012.12.31

2013~08.08

Ii .Projekt minosógbizlositas

költsége

I S lflgyen .5 gi; környezeti és
litsikialnil fonntaribatósági
Esélyegyeflh’~Ségi, környezeti és úlmulatók alapján váiait
társadalmi íenntaill’atósági
te”ékcn ci kköilsé.ei
ülmutatók alapján vállalt
tevékenységek költségei

2013.08.08

Az egyes tevékenységeknél, a tervezett beszerzések sorai tetszőlegesen bővíthetők.
Megvalositás záp3 dátumának
rotmömnla:
2013.06.31
Megvalósitás kiószakál keijuk. a érintelt negyedévok ceiláiban X-el jelólje.
Budapest. 20

Ncmzed infokomm~~jj’~~j’j5 Szolgáltató
Zktkörúen Működő Részvénvtiinnz~g
1081 Budapest, Csokonaju. 3.
&kimIa$z~w; ‘37000 kó/01527010

24.

2, számú melléklet

A projekt részletező adatai

költségvetés alátárnasztás, technikai specifikáció

I. A projekt által előállitandó termékek, Illetve szolgáltatások kellően részletes leírását
terjedelmi okokból nem teszi lehetővé az adatlap érintett pontja. Kérjük, bogy itt
ismertessék a projekt során beszerezni kívánt eszközök ás szolgáltatások mennyiségét
ás rövid műszaki leírását az 1. számú melléklet szerinti költségvetési soronként.
Jelen melléklet tő Célja a projektiavaslati dokumentációban megjelenő szakmai tartalom, és
az 1. sz. melléklet (költségvetés) összerendelése. Ennek megfelelően csak olyan
részletezettség fogadható el, amelyben a szakmai tartalom egyes elemei az 1. sz.
melléklet szerinti költségvetés soraihoz vannak rendelve! Jelen mellékletnek kell a
költséghatékonysági vizsgálat megalapozásáu’ is szolgálnia, Igy kérjük az adatok ennek
megfelelő részletezettségű megadását!
KÖLTSÉGTERVEZÉSNÉL FIGVELEMBEVETT DÍJAK, EGYSÉGÁRAK
A projekt költségelemeinek tervezésénél, a kalkulálás során átlátható, a Nemzeti
Infokomniunikációs Szolgáltató Zrt-nél szokásos jövedelmi viszonyoknak, és 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=266Ft devízaárfolyamokkal számoltunk. A feltüntetett
árak az AFA-t nem tartalmazzák. A tervezés során 2 tizedes jegyig kerePítettük az
összegeket,

Szakértői közreműködás tervezett fajlagos költségadatai
38 109 Ft / NISZ saját mérnök nap (a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
személyi jellegű kiflzetések 22 napI átlaga)
120 000 Ft / minőségellenőr szakértői nap, külső
150 000 Ft / független mérnök nap, külső
Az egyes feladatelemek költségeinek számitásánál a megvalósításhoz szükséges
szakértelmet, és a teljesítés mádját (külső vagy saját) vettük figyelembe, és annak
megfelelő napidíjtétellel kalkuláltunk. A több, különböző szakértelmet igénylő feladat
esetében egymástól eltérő dijtételek kerültek alkalmazásra.

A PROJEKT ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEINEK BEMUTATÁSA A RÉSZLETES
PROJEKT
ADATLAP
1.
SZÁMÚ
MELLÉKLETBEN
SZEREPLŐ
KÖLTSÉGBONTÁSBAN:

ElszáIvol af’o Ő sege
.

1.

Projekt előkészítés

2,

Projekt menedzsment költségei

3.

Ingatlan vásárlás, építési beruházás költségei

4.

Eszköz beszerzés

783

5.

Immateriális javak beszerzés

158 53 448

6.

Mérnök’ szakértői díjai’ (amelyek nem a
projekt előkészítéshez kapcsolódóan nierülneic
fel

61271 164

7.

Jog’ közjegyzői költségeI’

8.

Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek
nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan
merülnek fel)

9.

Képzés

2 028 437
1

971 563
O
6 512

000 000
O
22000000

10. Rendezvényszervezés

O

11. Iroda- és eszközbérlet

O

12. Egyéb bérleti díj

O

13.

Úti-,

kiküldetési kö~tségeLc

14. Szállás-költség

Nemzeti infokommumhációs Szolgálta’o
Zá’lk&űefl Müködő RászvényláíSaSa9
1081 Budapest.tSOkOflaI U.S.
Sz~rnlaszáflt 10403239~00027183.00000001
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számol a
ssze lcd
g
(HF)
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Elszánmo hato költse e
15. Könyvvizsgálói díjak

4 000 000

16. Nyilvánosság biztosítása

5 000 000

17. Biztosítékok

O

~ személyjellegű
Projekt szakmaiköltégek
megvalósításával
összefüggő
és járulékaik

23 216 876

.

19. Általános költségek
Közbeszerzési költségek (amelyek nem a
20. projekt előkészítóshez kapcsolódóan merülnek
lel
21. Minőség-ellenőrzés’ biztosítás költsége
Esélyegyenlőségi, környezeti és társadalmi
22. fenntarthatósági útmutatók alapján vállalt
tevékenységek költségei
roJekt teljes kőltsegvetese, e
Köl egekfösszesen
IgSnyelL támogatas
Bfktdsirtan Ó sa at to

ámolhato

00 000
000 000

2 887 000

500 000
200 000 000

2000 000 000

r’

O

Wemz.eti Int okommunikációS Szolgáltatö
lárikörűen Működő Részvénytársaság
1081 8ud~pest Csokon~ u. 3.
Sz~mtBS2~fl1 10403239000271 33.00000001
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A
BENYÚJTOTT
PROJEKT
ADATLAPSAN
RL&SZLETEZÉSE. SZAKMAI TARTALMA:

SZEREPLŐ

KÖLTSÉGEK

1. Projekt előlcészítés

.

-

o

-

cő

Je

RÁFORDÍTÁSOK
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

28028437
712 000

54. BÉRKÖLTSÍG

20931 534

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
56. BÚRJÁRULÉKOK
ÖLT EG
EE~~Á$~
T
OTS

712 000
546 820
S 838083

4sy

Ö~ZE

?

20

37

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
szerz6dés alapján külső munkatársak. A belső munkatársak részletes feladatait és a
projektben végzett munkaldőarányukat a munkaköri leíráshoz kapcsolódó megbízó levelek
tartalmazzák. A projekt személyzet projektmenedzsmenti és a projekt megvalósulásához
szükséges műszaki tevékenységekként, 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 és igényelt információk megadását
foglalta magában. A tanulmány vizsgálja a megvalós’that6ság kérdéseit, és vázolja a
fejlesztés során megvalósítandó műszaki feladatokat. Vizsgálja továbbá a kiépítendő
rendszer és a kapcsolódó rendszerek szolgáltatásközpontú architektúrája kialakításának
kérdds&t ~s.

2. Projekt menedzsment költségei
A projektet B feladatcsoportra osztottuk az alábbiak szerint:
o

•
.

•
.
o
.
o

WP1 Tervezés
WP2 Infrastruktúra kialakítása
WP3 IT Biztonság
WP4 Szabályozás
WP5 Csoportmunka támogatás
WP6 Intézményi migráció
WP7 Software nyilvántartás
WPB Támogatás ás ellenőrzés

Az „Infrastruktúra kialakítása” ás az „Intézrnényi migráció” feladatcsoportolc kiemelt
Jelentősége ás összetettsége miatt szükséges ezeknél egy-egy dedikált álprojekt
vezető delegálása. Minden feladatcsoporthoz rendelünk szakértői munkacsoportokat

6
RDIT SO

1 4971563

54. BÉRKÖLTSÉG

87 845 021

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIflZETÉSEI(

1756900

56. BÉRJÁRULÉKOK

25369642

A projekt menedzsment minden feladatát saját erőforrással kívánjuk megvalósítani
ás ennek megfelelően kizárólag személyi jellegű ráfordítások költ~égeivel számolunk.
A projekt teljes idötartamára Összesen terveink szerInt projekt menedzsment ás
projekt elszámolás feladatok ellátásával kapcsolatban
mIntegy 4-6 ember vesz
részt a megvalósításban.
—

-

A fenti tevákenységeken belül a projekt szervezet munkatársai többek között az alábbi
f~!adatokat végzik:
o

o

o

projekt-tervezési tevékenység irányítása, ellenőrzése,
együttműködés a NISZ többi szervezeti egységével, megbeszélések, tájékoztatás ás
egyeztetés NISZ vezetése számára,
Közrem’í ködő Szervezettel való kapcsolattartás, VATI ellenőrzéséhez kapcsolódó
anyagok összeállításában ás az ellenőrzésben való részvétel, egyéb külső
szervezetekkel való kapcsolattartás (szállítók, szekértők),
Támogatási Szerződés, [3, változás bejelentés, elkészításévei ás beaciásával
kapcsolatos tevékenységek,
PVB-n, munkacsoport üléseken ás munkájukban való részvétel, a PVB, a
munkacsoportok, valamint a P113 feladataival kapcsolatos projektmenedzsment
tevékenységek elvégzése,
fenntarthatóság biztosításával kapcsolatos feladatok,
közbeszerzési eljárás előkészítése, koordinációja,
Nemzeti InfokommUnikáciás Szolgaltato
Zártkörűen Működő R~szvénytársaSag

~

I~

~

pénzügyi elszámolások jogszabályi környezethez val6 megfelelésének biztosítása,
elszámolások irányítása ás ellenőrzése, koordlnációja
projekt kontrolling táblázatalnak kialakítása, frissítése,
Pénzügyi jellegű változás bejelentők, Tsz módosítások, IS pénzügyi táblájának
elkészítése ás kapcsolódó tevékenység,
projektPez kapcsolódó szerződések, szerződés módosítások jogi véleményezése,
megbeszélések, szakértői tárgyalá~ok szervezése, emlékeztetők, jegyzőkönyvek
készítése.
Az Iroda ás eszközbérlethez, anyag ás kis értékű eszköz beszerzéshez nem került költség
hozzárendelésre, valamhit a projekt irányításához, fetügyeletéhez igénybevett külső
szolgáltatásokat sem terveztürik be.
3. Zngatlan vásárlás, építési beruházás költségei
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
4. Eszköz beszerzés

A szükséges eszközök beszerzését 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, ás el tudjuk készíteni a
közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat.
—

TÁRGYI ESZKöZÖK

783 446 512

13. MŰSZAICI BERENDEZÉSEK, GÉPEK,
JARt4tJVEK
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok,

7834V Sn

gyá rtóeszközök
I’~L3E
Ö TSÉG •S~,
EIFSZA$QIIWATO O TSEI3E OSSZESEN4

783446 512
73

6

6’52

8

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

Ar

N»

Hálózati eszközök

6

Eszköz
Poi-tszám
bővítés a
meglévő
Gigabit
Ethernet
swltchekhez
Multi optikai
kábelezés
épületen
belül
kifejtéssel
Optikai patch
kábel duplex
(változó
típusú)

01.

Egység ár

2

2 389 817,5 Ft

Beszerzési
érték

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

60

307 700 Ft

18 462 000 Ft
A hálózatfejlesztés része az épületeken belüli
hálózat korszerűsítése. Becslés alapján 15
épületben 80 optikai áramkör kiépítése
szükséges

160

l0000Ft

l600000Ft

Titkosító
berendezés

Hálózati forgalom titkosítésa.

10

2 668 538,5 Ft

26 685 385 Ft
Az A ás B site hálózati összeköttetéséhez
szükséges hálózati eszköz bővítés ás Új
hálózati eszköz ás kiegészítők beszerzése.

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

2

10
Összesen:

Cél
Meglévő központi switchek bővítése a hálózati
infrastruktúra kialakításához

20650000

I

41~0uu0O~t

.

Az intézményi hál6zat homogenizélása és az
Intézmények redundáns bekötéséhez
szükséges hálózati eszközök és kiegészítők
beszerzése.
Z2S0000FtI 22500000Ft
115 327 020 Ft

Szerverek
Eszköz
Szerver
számítógép
nagy
teljesitmenyu
.

Egység
ár/átlag ár

Db~

Beszerzési
érték

}

.

26

1 387 765,07 Ft

2

1 522 496 Ft

Szerver
bővítések

Cél
Virtaalizéció. A cél eléréséhez felhasználásra
kerW a Jelenleg mér meglévő 4 Óh. hasonló
teljesítményű szerver is. Ezzel összesen 18 db.
szerver számítógép fogja biztosítani a

működést.
Adatbázlspark korszerűsítése. A jelenlegi
nagyságrendileg 3500 felhasználóra
méretezett adatbázis parkot bővíteni
szükséges a várhatóan további 4000
felhasználó befogadására. A jelenlegi 4 db.
Szerver számítógépből 2 db. felhasználható.
Ezek hővitési költsége a következő sorban
szerepel
levelezési sierverpark cseréje.
A célok eléréséhez űz itt szereplő hardware
eszközök egy részéhez software licence
vósárlása is szükséges. Ennek a költségét az 1
sz. mellékletben alkalmazott ban tásnak
megfelelően az 5. papa an mutatjuk be. (A
software licencek egy része már Jelenleg is
36 081 892 Ft rendelkezésre élI.)
Adatbézispark korszerűsítése. A jelenlegi 4 db.
szenet számítógépből 2 db. felhasználható.
Ebben a sorban szerepeltetjük a bővítés

6

3 044 992 Ft költségét.

Storage egység
kb. lOOTS TB
többrétű
(SATA, Flash,
SAS)

Háttértár fejlesztése. A cél eléréséhez az itt

szereplő hardware eszközhöz software licence
vásárlása is szükséges. Ennek a költségét az I
sz. mellékletben alkalmazott bontésnak
megfelelően az 5. pontban mutatjuk be.
1

39382000Ft

39382000 Ft

Archiváló
egység 2x55
TB kapacitással

Archiváló rendszer bevezetés. Az Exchange
2010 archiválási funkcióit kihasználó
hierarchikus és redundáns tárolókapacitás
beszerzése.
2

33000000 Ft

66000000 Ft

Diszk alapú ás
szalagos
mentési
egysegek

Mentési rendszer korszerűsítése. Ajelenleg
használt egység korszer~itlen, Illetve az
intézményi migrációból adódó új 4000
felhasználó adatai teljesen megtelítenék. Ezért

1

B0000000Ft

ennek a kivéltésát tervezzük. A cél eléréséhez
az irt szereplő hardware eszközhöz software
licence vásórlása is szükséges. Ennek a
költségét űz I sz. mellékletben alkalmazott
bentósnak egfelelően az 5. ontban mutatjuk
80000000 Ft be.

8

6

Eszköz
Szerver
számítógép
közepes
teljesitmenyu

Dlx

Egység

Beszerzési

ár/átlag ár

érték

Cél
Rendszerfelügyelet funkcióinak bővítése
naplózás visszakereshetöségének biztosítása.
csoportmunka támogatása. A csoportmunka
támogatása külön feladatcsoportként szerepel,
-

-

6

20

728 330,4 Ft

8

l600000Ft

azonban a szükséges szerverek műszakilag
megegyeznek a rendszerfelügyeleti funkciók
biztosításához szú kséges szerverekkel. Ezért
célszerű itt beszerezni ezeket
Levelezési szerverek cseréje.
A célok eléréséhez űz itt szereplő hardware
eszközök egy részéhez software licence
vásárlésa is szükséges. Ennek a költségét űzI
sz. mellékletben alkalmazott hon tásnok
megfelelően űz 5. pontban mutatjuk be. (A
software licencek egy része már Jelenleg is
14 566 608 Ft rendelkezésre élt)
A B-site szerverterem rack szekrények, rack
szekrényen belüli kábelezés ás ezen belüli
környezet kialakításához szükséges
beszerzések.

B site szerver
terem eszközei

Összesen;

I

l2B00000Ft
251 875 492 Ft

PC és bővítések
I
Eszköz

~ecsült I
mennyiség
Egység
‚ Db.
t ár/átlag ár

I
[

PC

Beszerzési

érték

I

MunkaáUomási környezet

2391

138 246,82 Ft

Laptop

300

236 866,67 Ft

71 060 000 Ft fejlesztése egységesítése

Memória
bővítéshez

480

5575Ft

2676000Ft Munkaállomási környezet
fejlesztése, egységesitése

290

7SOOFt

400

24 462,1 Ft

Mereviemez
bővítéshez

Monitor

LI

330 548 160 Ft

Cél
fejlesztése, egységesitóse
Munkaállomási környezet

I Munkaállomási

környezet

fejlesztése, egységesítése
Munkaállornási környezet

9 784 840 Ft fejlesztése, egységesítése

Összesen;

416 244 000 Ft

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

5. Immaterlális javak beszerzés
A szükséges szoftverek beszerzését a 4, pontban bemutatott eszközökkel együtt,
nyílt egyfordulós közbeszerzési eljárások útján kívánjuk megvalósitani. A szoftverek
beszerzése előtt elvégezzük a végleges tervezési feladatokat a WP1
~Tervezés”
keretein belül, ennek érdekében, hagy pontosítani tudjuk az igényeket ás elkészítsük
a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dokumentumokat.
—

ii. IMMATERIÁLIS JAVAK

1$8 534448

113, Vagyohi értékű jogok

158 534 448

6
A 4. pontban bemutatott szerverpark bdvitéséhez szükséges eszközökhöz a kővetkező
software termékek beszerzése szükséges (a jelzett darabszámok ás összegek a tervezéshez
kerültek becslésre, a részletes műszaki tervezés ás a beszerzések függvéi~yében
változhatnak):
Software
Operációs
rendszer
szerverlicenc
Vlrtualizáci6

Licence
12
12

Egység ár
53 000 Ft
1 320 000 Ft

Beszerzési
érték
536 000 Ft
35 840 000 Ft

Szalagos
mentési
egységhez
szükséges
software licence
(csomag ár)
1 64 000 000 Ft

64 000 000 Ft

8

54 991 328 Ft

Adatbázisszerver
licenc

6 873 916 Ft

Cél
Virtuaiizáció. Operációs
rendszer licencek verziófrissitése

Server
Management
licenc

Virtuaiizáció keretrendszerhez
szükséges Hcencek
Mentési rendszer
korszerűsítése. A jelenleg
használt egység korszerűtlen,
Illetve az intézményi migrációbál
adódó Új, nagyságrendileg 4000
felhasználó adatai teljesen
megtelítenék. Ezért ennek a
kiváltását tervezzük.
Adatbázispark korszerűsítése.
A jelenlegi, nagyságrendileg 3500
felhasználóra méretezett parkot
bővíteni szükséges a várhatóan
tovább’ 4000 felhasználó
befogadására.
Rendszerfelügyelet
funkcióinak bővítése naplózás
visszakereshetőségériek
biztosítása.
Levelezés. Összesen 20 db.
szerver számítógép kerül üzembe
helyezésre, azonban jelenleg csak
18 db. licence áll rendelkezésre.
-

4

171 080 Ft

684 320 Ft

2

1 191 400 Ft

2 382 800 Ft

Levelezőrendszer
szerverl’cenc
‚

10

6

Software
Software
nyilvántartási
software
Összesen:

Licence

Beszerzési
érték

Egység ár

1 20 000 000 Ft

]

Cél
A központi software
nyilvántartáshoz szükséges
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
kapcsolóclóan merülnek fel)

(amelyek

nem

a

projekt

előkószítéshez

A mérnöki, szakértői szolgáltatásokat a WP1 „Tervezés” feladatcsoport keretein belül
tervezzük meg, figyelembe véve a saját erőforrásainkat. A szolgáltatások
tekintetében törekedünk, hogy ezeket az eszközök és szoftverek szállitóln keresztül
szerezzúk be egy eljárás keretein belül,

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI.

612 715 164

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

A prójekt során következő mérnöki, szakértői tevékenységekre veszünk igénybe
kulső szállítókat (a )elzett összegek a tervezéshez kerültek becsiésre, a részletes
műszaki tervezés ás a beszerzések függvényében változhatnak):
o
A projekt végleges tervének elkészítése pontositott igények alapján,
közbeszerzési dokurnentációk műszaki mellékleteinek előállítása.
.
Szerver, adattárolási, mentési ás archiválásiinfrastruktúra 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
.
A levelezőrendszer árchitektúrájának áttekintése, és ~* Új verzió nyújtottá
optknalizációs lehetőségéket kiha~zr’álva annak módosítása
.
A levelezőrendszert futtató kiszolgálóknak cseréje új beszerzésű eszközökre
A levelezési adatok mozgatása az Új beszerzésű tárolóeszközökre
.
A postaláda méretek megemelése a megnövekedett igényeknek megfelelően
• A csoportmunka platform architektúrájának áttekintése, as az új verzió
nyújtotta optimalizádós lehetőségeket kihasználva annak módosítása
A csoportmunka platformot futtátó kiszolgál6knak tseréje Új b~szerzésű
eszközökre va~y virtuslizált kiszolgálókra
.
A csoportmunka adatok mozgatása az Új beszerzésű tárolóeszközökre
11
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Exchange rendszerek mentésére, ás abb6l postaláda szinten történő
visszeállításra képes Disk-to-Disk elvű mentőrendszer üzembe állítása
SharePoint rendszerek mentésére, ás abból fáji 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
a
Rendszemnaplók központi adatbázisba gyűjtése, közös reportok előállításához
a
Az egységes rendszerfelügyelet ás eszközmenedzsment tervezése
.
Az IT biztonsági szabályzat elkészítése
IT biztonság implernentálása az Infrastruktúra elemekre
titkosító
berendezések és kapcsolódó szolgáltatások
*
Az egységes Informatikai rendszer szabályzatának tervezése
IT biztonsági irányelvek és szabályzat kialakítása, bevezetése ás tudatosítás.
Az IT szabályozási rendszer részeként az IT biztonsági irányelvek ás
szabályzatok kidolgozása, amelyek mind az üzerneltetőre, mind a kiszolgált
Intézményekre meghatároznak biztonsági előírásokat.
IT házirend kialakitás, bevezetése ás tudatositás (felhasználó).
o
IT rendszerfejlesztés és projekt irányelvek ás szabályzat kialakítása,
bevezetése,
EIP üzemeltetési irányelvek és szabályzat kialakítása.
• EIP eszközmenedzsment irányelvek ás szabályzat kialakitása. Az IT
szabályozási rendszer részeként az EIP eszközmenedzsment irányelvek ás
szabályzatok kidolgozása, amelyek magukban foglalják az eszközök
kategorlzáiását, eszközgazdálkodási ás eszközbeszerzési standardok,
irányelvek megalkotását.
o
icr kontrolling Irányelvek ás szabályzat kialakitása ás bevezetese.
o
IT emberi erőforrás fejlesztési irányelvek ás szabályzat kialakítása ás
bevezetése
• A csoportmunka támogató rendszer műszakI tervének elkészít4se
a
SZMSZ szerinti szervezeti munkaterületek kialakítása
a
Szervezeti egységek igényeIhez igazított struktúra alapján létrehozott
dokumentuhst’~tak kidlakitása
.
NFM közös munkaterúleteinek kialakítása
.
A migráció során háttértámogató szolgáltatás nyújtása ás az összes
intézmény migrációjának végigkísérése
.
Az Intézmények mlgrációjának tervezése
Az Intézmények migrációjának lebonyolítása
o
A szoftvergazdálkodási rendszer tervezése
o
Szofwergazdálkodási stratégia: a stratéglaalkotás szintjén megfogalmazott ás
kommunikált, szoftvergazdálkodásra vonatkozó célkitűzések, melyek
egyértelmű irányrnutatást adnak a szervezet részére.
Szoftvergazdáikodási folyamatok: Az informatikai szervezet szabályozott
folyamatai szoftvergazdálkodás területére.
o
Szoftvergazdálkodásl szervezet: Az igény felmerülésétől a tényleges szoftver
telepítéséig, üzemeltetéséig terjedő folyamatokat végrehajtó szervezeti
egységek felelősségi ás hatáskörei.
a
Szoftvergazdálkodás informatikai támogatottsága: A szoftvergazdálkodás
alapjainak megteremtéséhez informatikai rendszerek használata ás
integrálása szükséges
~ B site költözési feladatok elvégzése.
-

‚—.

A külső szakértők, szállítok szakmai
megvalósításával ellátott feladatok

Szakértők,
szállítok
(Ft)

WP2 Infrastruktúra kialakítása

110 000 000

WP3 IT Biztonság

60000000

WP4 Szabályozás

17 000 000

WP5 Csoportmunka támogatás

84000000

WP6 Intézményi migráció

327 715 164

WP7 Software nyilvántartás

14000000

5

Tervezett erőforrásigény:

612 715 164

7 JogI, közjegyzől költségek

RÁFORDITÁSO

4000000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

4000000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

4 000 000

A „Jogl, közjegyzői költségek” projekt elemen, a projekt megvalósítás során a tervezési
felhívásban előírt jogi tevékenység, a Jogi viszonyok tisztázása mind a meglévő
szerződések, mind újak megkötése tekintetében Igénybevett Jogi tanácsadás, ás egyéb,
harmadik féltől igénybevett jogi ás közjegyzől szolgáltatás kapcsán felmerülő költségek
kerültek betervezésre, 4.000.000 Ft értékben.
8. Adatbázisok, tanulmányok készítése (amelyek nem a projeict elők~szítéshez
kapcsolódóan merülnek fal)
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.

~224t

Nemzeti InfokommiJnikáclós Szolgáltató
Záitkörűen ~ködő Részvénytársaság
1081 8uJapest, Csokonai u. 3.
Sz~rnlaszám: 10403239~00027183-00000001
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9. Képzés
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RÁFORDITASOK~- ~

22000000

52. IGÉNYBE VEfl SZOLGÁLTATÁSOK

22000000

KÖLTSÉGEI
525. Oktatás ás továbbképzés költségei

22000000

EN

~

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 c-Learning formában
lesznek megszervezve.
10. Rendezvényszervezés
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költsegvetésl soron.
11.Iroda- és eszközbérlet
A projekt megvalósításánái nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
12.Egyéb bérleti díj
A projekt megvalósitásánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.

13.Útl-, kiküldetési költségek
A projekt megvalósításánál nem tervezünk költségeket ezen a költségvetési soron.
14.Száflás-köitség
A projekt megvalósitásánál nem tervezünk költsegeket ezen a költségvetési sown.
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2.5.Könyvvizsgálól díjak
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RÁFORDÍTÁSOK

4000000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

4000 000

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

4000000
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A záró kifizetési kérelemhez a projekt könyveléséről, elszárnolásáról külső
könyvvizsgálói Igazolás csatolása szükséges, ezért a projekt megvalósításának
idejére 4.000.000 Ft könyvvizsgálói díj kifizetését tervezzük. A könyvvizsgálatt
feladatok ellátását a piaci ár figyelembevételével kalkuláltuk
16. Nyilvánosság biztosítása

.

.

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

2000000

524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek

2000000

54. BÉRKÖLTSÉG

2 292 176

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
56. BÉRJÁRULÉKOK
P
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45 844
661980

0000QQ

A projekt elem alatt a tervezési felhívás által kötelezően előírt feladatok ellátásához
szükséges költségeket terveztük be.

Az előzetes tervek szerint külső szolgáltatók által végzett kommunikációs tevékenységeket
kívánunk igénybe Venni 2000000 Ft értékben, illetve a saját marketing munkatársaink
közreműködését alkalmazzuk az alábbi táblázat szerInt:
Tájékoztatás

a
támogatásI
döntést
követően

CélFeladatok

érték

(d1)

1,

~N
In
(;
.~

wlu 2.
~
‘~

Cél
érték
(err)

Kommunikációs (cselekvési)
terv készítése

1

600

Sajt6események
szervezése,
sajtórnegjelenések
összegyűjtése; igény esetén
projektlátogatás szervezése
újságírók számára

1

700

‘~

~o
.~

-X

~ ~

Nyomtatott
tájékoztatók
(brosúrák, szórólapok, stb)
elkészítése ás lakossági

a.

terjesztése

„

Leírás
A kommunikációs terv készítése
során feltérképezzúk a projekt
megvalósítása során alkalmazható
lehetséges
kommuniká(ós
eszközöket,
használatuknak
ütemezését ás költségüket. A
kommunikációs terv elkészítese
külső megbízás alapján történik.
Az előkészítő szakas b n 1 darab
sajtóeseményt
tervezünk
megrendezni, a projekt által
melyben
tájékoztatjuk
érintett
célcsoportot a projekt céljairól. A
sajtóesemény
külső, valamint megszervezésénél
belső erőforrást
veszünk
igénybe’
a
sajtómegjalenések
összegyűjtése
belső megvalósitásban történik.
Pályázati felhívás alapján
szükséges teljesíteni

6
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Internetes honlap készítése,
vagy
meglévő
honlap
esetén
a
projekthez
kapcsolódó
tájékoztató
(esetleg aloldal) létrehozása
és folyamatos működtetése,
fzissítése

1

-

Projektinformációk megjelenítése a
NISZ Zn. honlapján (mely a projekt
előrehaladásáról
kapcsolatos
információkat tartalmazza: fotók,
hírek, közlemények, webkamera,
szóróanyag pdf-ben stb.). Saját
megvalósításban történik.

Lakossági
fórum,
közmeghallgatas szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a
projekt indításáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése

Pályázati
felhívás alapján nem
szükséges teljesíteni
Sajtóközlemény kiküldése a projekt
inditásáról és a sajtóesernények
összegyűjtése
belső
megval6sitásban történik.

Sajtó nyilvános események
szervezése
(ünnepélyes
eseményekhez’
p1
alapkőletétel,
egyes
beruházási
fázisok
befejezése,
átadások,
képzés zárása, stb.)

darab sajtó nyilvános esemény
szervezését
a fizikai
megvalósítás tervezzük,
megkezd&sel<or.
Ennek megvalósítása tervezetten
külső megbízás alapján történik.
).

1

700

6

Tájékoztatás
a
támogatási
döntést
követően

Célérték
(db)

Feladatok

A beruházás helyszínén «A”,
«6” vagy „C” típusú tábla
elkészítése és elhelyezése

~

7

Célérték
(ert)

Leírás

750

A projekt megvalósítása során a
projekt fő megval6sítási helyszínén
I darab „B” típusú táblát, a
beruházás
által
érintett,
másodlagos helyszíneken 6 darab
«C
típusú
táblát
tervezünk
elhelyezni. Ezel< beszerzése külső
megbízás alapján történik.

9.

Fotódokumentáció készitése

I fotódokumentációs csomagot
készítünk a projekt megvalósítása
alatt, melyben győjtjük az összes
sajtórnegjelenést, fotót.
Ennek
elkészítése belső megvalósításban
történik.

~

Sajtó-nyilvános ünnepélyes
projektátadó
rendezvény
szervezese

Sajtó-nyilvános
ünnepélyes
projektátadó
rendezv4ny
megszervezését
tervezzük a projekt
lezárásakor.
Tervezetten
külső

B

1

1600

megbízás alapján történik
sajtóesemény megrendezése.

N
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Sajtóközlemány kiküldése a
projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések
összegyűjtése
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a

A sajtóközlemény kiküldését a
projekt
zárásáról,
a
sajtómeajelenések összegyűjtését
belső megvalósításban tervezzük.

1
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Eredménykommunlkációs
információs
anyaaok,
kiadványok készítése

Pályázati felhívás alapJán
szükséges teljesítenI
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projekthez
tartalommal

feltöltése

a

kapcsolódó

1

150

A projekt lezárása után az NFÜ
honlapján elérhető TÉRKÉPTÉP
feltöltése a projekthez kapcsolódó
tartalommal,
melyet
belső
megvalósításban tervezzük.

4)
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~
‘~‘
14.

A beruházás helyszínén a
pályázati dokumentációban
megjelölt „0” típusú tábla
elkészítése és elhelyezése.

7

500

A projekt lezárása után a beruházás
által érintett 7 helyszínen tervezünk
elhelyezni 7 darab °D~ típusú táblát.
Ezek beszerzése külső megbízás
alapján történik.

Projekt Összesen: 5.000.000

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

18.Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek ás
járulékaik

~
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FORDITÁSO

237216876

54. BÉRKÖLTSÉG

181 247 613

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
~•

3624952

!~3ÁR0LÉKOK

52344311
‘

6

„

~ ~C-j~~.4~(3,”
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, mint a projekt megvalósít6já, a fejlesztés
koordinátóra, a rendelkezésre álló műszaki felkészültséggel ás szakértelemmel vesz rész a
műszaki feladatok megtervezésében ás kivitelezésében.
Saját teljesítésben végzi a követelményjegyzék, a közbeszerzés műszaki mellékletének
kido~gozását, beszerzendő eszközök ás szoftverelemek meghatározását, a rendszer ás az
egyes rendsze~elemek műszaki pararnétereinek, a beszerzés egyéb feltételeinek
meghatározását, ás a teljes közbeszerzás támogatását.
A műszaki tartalmak vonatkozásában végzi az létesítési ás üzemeltetési tervek kidolgozását,
végzi azokat a szakértő, speciá!is közreműködéseket, amelyek az Infrastruktúra klalakítása,
a berendezések elhelyezése, szoftverek telepítése ás beüzemelése során nélkülözhetetlenek
(száliitók helyszíni műszaki ellenőrzése) a szállítóval való együttműködés során.

A NISZ szakmai
megvalósításával ellátott
feladatok

NISZ
(mérnöknap)

WP1 Tervezés

656,6

WP2 Infrastruktúra kIalakítása

817,13

WP3 IT Biztonság

652,13

WP4 Szabályozás

79,2

WPS Csopoitmunka támogatás

1 202,59

WPG Intezményi migráció

2 678,45

WP7 Software nyilvántartás

138,6

Tervezett erőforrásigény:
Kerekítve:

6 224,69 nap
6 225 nap

6

Nemzeti infokommunlkáClóS Szolgáltató
Zártkörűen M~ödö Részvénytársaság
1081 Budapest, CEokonai u.S.
Saán1IsSZ~flt 10403239~00027183.00000001
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A projekt szakmai megvalósításával összefűggő feladatokhoz a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. a megvalósitás 26 hónapja alatt tervezetten 80 főt vesz igénybe, akiknek
részletes feladataikat és munkaidőarányukat a munkaköri leíráshoz kapcsolódó megbízó
levelek tartalmazzák.
• Sérülékenység vizsgálat.
.
Hálózati struktúra és Intézményi összeköttetések tervezése.
.
A jelenlegi mentőrendszer fenntartása a hosszú távú mentések tárolására, az
integráció tervezése.
o
A Kossuth téren lévő EX rendszer A és B site szétválasztásához szükséges
tevékenységek tervezése ás kivitelezése.
o
EIP standard-ek meghatározása, szabványok alkalmazása. Az EIP Infrastruktúra
működtetése szempontjából releváns hazai ás nemzetközi standardok kiválasztása,
az Informatikai környezet egységes és átláthat6 működéséhez szükséges standard
konflgwáclók kialakítása az egységesített és EIP szabályozási környezet ás
infrastruktúra kialakítása érdekében.
.
Egységes rendszerfelügyelet ás eszközmenedzsment kIalakítása. Szolgáltatási körbe
eső rendszerek ás alkalmazások központi menedzsmentjének ás monitorlngjának
kialakítása.
o
Egységes, strukturált helyi adat- ás telekommunikációs hálózat kialakítása (LAN),
valamint az egységes technológiaI platformon alapuló és a Jogos igényeket kielégítő
sávszélességgel történő csatlakoztatása a kormányzat’ gerInc hálózathoz (WAN).
19.Általános költségek

a
53~ EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE!

700000

533, BIztosítási díj

700000

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

20.Közbeszerzési költségek (amelyek
kapcsolódóan merülnek fel)

nem

a

projekt

elökészitéshez

C

RÁFORDÍTÁSOK
52. IGÉNYBE VETI’ SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSÉGEI

5000000
5000000

529, Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

5000000
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A tervezett 28 közbeszerzési eljárás lebonyolításához a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt szükség esetén hivatalos közbeszerzési tanácsadót kíván megbízni. Az
előzetes piackutatásunk alapján átlagosan nettó 20.000,- R’óra dijért vállalják ezt a
tevékenységet, továbbá az eljárások teljeskörű lebonyolítására átlagosan 62,5 rnunkaórával
kalkuláltunk, Ezek alapján határoztuk meg pályázatunkba a nettó 5.000.000,- Ft-os
közbeszerzési költségei A közbeszerzési tanácsadó munkáját a projektmenedzsmenten
belüli beszerzési koordinátor irányítja. Ezen a soron kívánjuk továbbá elszámolni a
beszerzések kapcsán felmerülő közbeszerzési díjat is.
ZLMinöség-etlenőrzésJ biztosítás költsége

or

e

d

te

RÁFORDÍTÁSOK

:

UF
23887000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOI(
KÖLTSÉGEI

23887000

52g. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

23 887 000

ROJE TELJES KÖLTSÉGVETÉS
EISÍÁMOLHA ÓKŐLTSÉGEK ÖSSZESEN

23 887 ooa

A szakmai minőség ellenőrzési költsége tartalmazza a minőségbiztosítási feltételek
kidolgozását és a minőségi ellenőrzési munka feltételeit tartalmazó minőségügyi kézikönyv
elkészítését, valamint a minóségügyi ‚ézikönyv alapján elvégzett mlnőségellenőrzési
tevékenység ellátását’ A mindségellenőrzés magában foglalja a teljesitési feltételek
projektterv, az űtemezesek teljes’tésenek, a projektmenedzsment megfelelőségének, a
kockazatok megfelelő kezelesének, stb. és a megfelelő szintű dokumentáció elkészítésének
20
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ellenőrzését, a jegyzőkönyvek, jelentések és elkészült projektterrnékek alapján.
minőségbiztosítás külső vállalkozó alkalmazásával valósul meg.

A

22’ Esélyegyenlőség’ környezeti és társadalmi fenntartliatósági útmutatók
alapján vállalt tevékenységek költségei
e
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500 000

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK
KÖLTSEGEI

500 000

529’ Egyéb igenybe vett szolgáltatások költségei

500 000
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A projekt elemen a pályázati felhívás alapján a horizontális szempontok teljesítéséhez
kapcsolódó költségeket terveztük. itt jelenik meg az évente lefolytatott környezeti audit
valámint a beszerezni kívánt újrahasznosítótt pápír költsége.
Kérjük, hogy mutassa be a projekt során indítani tervezett (esetleg feltételesen
megindított) közbeszerzéseket az alábbi táblázat kitöltésével!

II,

A beszerzés
tel-veze
nettó
e lenértéke a
szerződé
teljes
időtartama
alatt
(forintban)

A közbeszerzés
targya

A beszerzési
kif ás

A nyertes
ajánlattevővel

meghirdetésó
ne tervezett szerződés.~öte szerződ
s terven
időta ama
időpontja(év, Időpontja óv,
honap)

Munkaálfomás
ás
kIegészítő egységek
szállítás
ás 4 928 840
implementáció I.
monitor

2011.október

2011,novernber 8 hónap

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
és 54 500 000
impiementáció !1. notebook beszerzés

2011.október

2011 november 8 hónap

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek 180 000 000
szállítás
és

2011.október

2011 november 8 hónap

-
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A bes erzés
tervezett
ellenértéke a
szerződ
teljes
időtartama
ala
(forintban)

nyertes
Abeszerz I
ajá
Ia evő et
RiíP~s
a
meghirdetésé
szerződeskötá
nek erveett
s tervezett
ldőpo tja e~,
időpontja
(óv,
hona )
hóna )

A
szerződés
dőtartama

201 1.október

8 hónap

beszerzés

Szerver
Infrastruktúra
tervezés, szállítás ás 3 044 992
implementáció 1.
Szerver bővítés

2011.december

-

Hálózati
ás
VoW
eszközök
tervezés,
szállítás
ás
28 318 500
implementáció 1.
Hálózati
eszközök
beszerzése

B
2011.október

2011.decernber

8 hónap

2011.október

2011.december 8 hónap

Szerver
Infrastruktúra
tervezés, szállítás ás 50 648 500
implementáció III.
Új
szerverek
beszerzáse

2011.október

2011.decernber S hónap

Hálózati
ás VoW
eszközök
tervezés,
szállítás
ás
3 146 520
lmplernentácló II.
ASA5S5O
eszköz
beszerzése

2011.december

2012.január

& hónap

2012.március

2012.május

15 hónap

2012.rnájus

2012’június

1 hónap

-

Szerver
Infrastruktúra

tervezés, szállítás ás 39 382 000
implementáció H.
Storage beszerzés
-

-

6

-

Projekt
minőségbiztositás

23 887 000

Üzleti alkalmazások
ás munkaállomások
rnigráci6ja
közös 45 000 000
domainbe
1
A kalmazás felmérés1
-
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6é’~Wés
te ezett
no
ellen éRc a
szerzodós
teije

A Ózbeszerzés
tárgya

A nyertes
A beszerzési ajánla v vel
RI
a
meg
o’
ot
é szerződ
szerződésa
idopo
s e ezett é Időtarta
e e a e
ho ap)
idópontJ~ (cv,
hónap)

‘~‘~

Id ta ama
aa
forintban
tesztelés

Munkaállornás
és
kiegészítő egységek
szállítás
és
150 548 160
impiementáció IV.
rnunkaáilornás
beszerzés

2012.május

2012.június

1 h6nap

I 2012,rnájus
I

2012.június

1 hónap

2012.május

2012.júnlus

1 hónap

2012.júnlus

201~.júIIus

112 hónap

2012,június

2Ol2JúIius

12 h6nap

-

Munkaállomás
ás
kiegészitő egységek
szállítás
ás 16 560 000
irnplementáció V.
notebook beszerzés
-

I
I

Munkaállomás
ás
kiegészítő egységek
szállítás
ás
9 707 000
Impiementáció VI.
monitor ~s bővitések
beszerzés
-

I

B site hálózati aktív 41 300 000
eszközök beszerzése
Rack
szekrények~
szállítása
ésI 12 800 000
telepitése

I
I

I
II 74 534 448

I
jI 2012.júIiu~

Egységes
szoftver~
nyilvántartás
34 000 000
kialakítása (szoftver!
÷ bevezetés)

I 2012.július

Infrastruktúra
kiálákításához
szoftverek
beszerzése

I
!

Szerver
Infrastruktúra
154 000 000
tervezés, szállítás ás’
impiementáció IV. I
-

I

2012.július
i

I

2012.augusztus

Ill

2012.
szeptember

19 hónap

2012.
szeptember

3 hónap

hónap

A beszerzós
te eze
tie
ellen éke
sen és
e
dő as-tama
alatt
forintban

A kozbeszerzís
rgya

An ertes
A be erzós.
ajá
Ia e ővel
Id r- s
a
me’ irdet’~é
szerzodés
dté
ne’te ezeU
$ ‘ervezett
I őpontja (e ‚ időpontja óv,
hónap)
óap)

i.

erződes
ótartama

.

1.

‚

Ment4sl
rendszer I
(hardver ás szoftver)
Szerver
Infrastruktúra
tervezés, szállítás ás
iniplementáció VI.

2012.Július

-

IT

Infrastruktúra

12012.
szeptember

!

Iii hónap

kialakítás
Üzleti alkalmazások
ás munkeállomások
rnigrációja
közös

domainbe

11.

6

I
I

-

Intézményi integráció
Há!ózati
ás
VoIP
eszközök
tervezés,
szállítás
ás
20 062 000
lrnplementáció III.
Intézményen
belüli

2012,július

2012.
szeptember

84 000 000

2012,július

201_.

Szerver
Infrastruktúra
tervezés, szállítás ás
66 000 000
impiementáció VII.
Archiváló
eszköz
beszerzése

2012’júllus

Képzés

2012.augusztus 2012’
szeptember

-

11 hónap

redundáns hálózat
Csoportmunka
eszközök bevezetése

2012.

szeptember

-

22 000 000

I

Intézményi
redundáns
hálózati 122 500 000
aktív
eszközök i
beszerzésé
Üzleti alkalmazások’ 192 715 164
ás rnunkaállomasok I
migrációja
közös’

vember 9 h6nap

I
I 2012.augusztus 12012.

I szeptember

I

2012,augusztus ‚2012.
I szeptember

I

6

10 hónap

10 hónap

Ito hónap
I

19 hónap
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A kbzbeszerzés
‘~gya

Abesze és
tervezett
nettó
ellene éke a
szerző és
teij
id tartama
alatt

A nyertes
A beszerzési
ajánlattevővel
kiírás
a
A
eghirdetés
s
e
odésköté
szerződés
nek tervezett’
s tervezett
időta a a
Időpontja (óv, Ido
ontja (óv,
ónap)
hónap)

forintban
domainbe
III.
Intézményi integráció
IT

szabályzatok

kialakítása
alapokon

ITIL 17 000 000

2012,augusztus 2012 október

12 hónap

IT biztonság rendszer
60 000 000
kiépítése

.augusztus 2012.október

12 hónap

Dátum: 2012,05’

~

Aláírás:
Kedvezményezett
‘Qmze~i

~t~’~a~m

&i’~i Snig~1~1~

Z~rtktjrú~ MdköcJc5
1081 Bucii~pes~ Cso&ofw IL 3,
~mIa~z~tn: I37floaJuol$z7O~fl

