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1. A szerződés létrejöttének előzménye

Megrendelő „ Meglévő EJBC’A s:ojh’erekl7ez licens: követés és támogatási szolgáltatások (support)
beszerzése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) má
sodik része szerinti nyílt eljárást folytatott Ic. Az eljárás első részében (Afeglévő EJBCA s:oJ?verekhe:
licens: követés beszerzése,~ Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartahnazó ajánla
tot, Így Megrendelő 2019. augusztus 8-án megküldött összegezésében Vállalkozót nevezte meg az
eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek jelen vállalkozási szerződést kötik.

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben Fe
lek közötti vitás kérdésre jelen szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket. sorrendben elsősorban Vál
lalkozó ajánlatában. másodsorban Megrendelő ajánlati felhívásában, harmadsorban a közbeszerzési
eljárás egyéb közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak az irányadóak.

2. A szerződés tárgya

2.1 Megrendelő megrendeli. Vállalkozó pedig el”állalja Megrendelő meglévő. jelen szerződés I.
számá inellékletének I. ponuáhan felsorolt FJBCA licenszeihez licensz követés biztosítását.

2.2 A licensz kö\ etés keretében in újtandó szolgáltatások jelen szerződés I. számú mellékletének 2.
pontjóban kerülnek íelsorolásra.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye

3. 1. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. jelen szerződes in indkéi l~l általi teljesítéskor szu—
nik meg.
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3.2. Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépését követő nyolc (8) munkanapon belül köteles Megren
delő Számára megadni (a 3.4 pontban meghatározott e-mail címre megküldeni) azt az elérési
utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentum (p1. kód, igazolás) Megrendelő részére tör
ténő megküldésével), ahoiman a jelen szerződés L számú mellékletében meghatározott Szolgál
tatások elérhetőek Megrendelő számárajelen szerződés időtartama alatt.

3.3. Jelen szerződés L számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat 2019. december 31-ig
kell biztosítani Megrendelő számára

3.4. A teljesítés elektronikusan, Megrendelő licenceadmin@nisz.hu e-mail címére történik.

3.5. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és az alábbi
feltételek együttes teljesülése:
a) a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének
megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (I) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3)
bekezdése szerinti esetben a szerződés hatályba lépéséhez nem szükséges a záró tanúsítvány
kiadása,

b) a szerződés fedezetét megteremtő „KSZ szerződés a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások (SZEUSZ) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEUSZ)
nyújtásáról valamint az Elektronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári
Nyilvántartó rendszer üzemeltetéséről” szerződés Megrendelő és a Belügyminisztérium
közötti hatályba lépjen’.

Vállalkozó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben
semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha jelen szerződés olyan
okból nem lép hatályba, amelyért Megrendelő nem felelős.

3.6. Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a 3.5 pontban meghatározott feltételek teije
süléséről (a szerződés hatálybalépéséről) vagy a szerződés hatálybalépésének meghiúsulásáról.

3.7. Amennyiben a 3.5 pontban meghatározott Feltételek jelen szerződés aláírását megelőzően telje
sülnek, a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának a napja. Amennyiben a
3.5 b) pont szerinti Kőzszolgáltatási szerződés 2019. december 31-ig nem kerül aláírásra, jelen
szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1 Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani. A Megrendelő jogo
sult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni.

4.2 \Jállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.

4.3 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, szakértelemmel.

4.4 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéértszakszerűségééri.
szerződésszerűségéért és teljeskörűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés szerinti kötelezettsé
geit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal. magas színvonalon teljesíteni.

4.5 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és érdeke-
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inek érvényesítésével, megóvásával köteles ellátni.

4.6 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb két (2) munkanapon belül Írásban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad.
Az írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

4.7 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamelyjelen szerződésben meghatározott kötelezettsége
teljesítését, Vállalkozó köteles Írásban tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gya
korolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

4.8 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások

4.8.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 4. számú melléklete 1. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 4. számú melléklete 2. pontjá
ban megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek) köteles
igénybe venni.

4.8.2 A jelen szerződés 4. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor von
ható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történtjogutódlás eseteit is), ille
tőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető meg, ha
Vállalkozó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az al
kalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel együtt felelt meg.

4.8.3 A 4.8.2 pont szerinti új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt Írásban,
a tervezett bevonás előtt legalább tizenöt (15) nappal kell bejelenteni (alvállalkozó nevének,
székhelyének vagy lakeímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó fela
datnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt
alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás
megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a 4.8.2 pont szerinti elvárások teljesülését.

4.8.4 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe ajelen szerződés 4. számú mellékletében neve
sített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.8 pont előírásainak betar
tása mellett. További — a 4.8.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó — alvállalkozó teljesí
tésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése
megkezdése előtt három (3) munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni (alvállalkozó nevé
nek, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó
feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.8.5 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés telje
sítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét
(lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az idő
pontját. Az olyan szervezet esetében. amikor a szervezet közreműködése a szerződés teljesítésé
ben — a 4.8.2 pont, a Kbt. 13$. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint — kötelező, a szerző
dés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén \Jállalkozó jelen pont szerinti beje
lentésével együtt köteles benyújtani a 4.8.3 pont szerinti dokumentumokat.

4.8.6 Szerződő Felek megállapodnak. bogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban
bekövetkező. jelen (4.8) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésmódosít~1st.
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

4.9 Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény
áll elő. amely akadályozza az időben történő teljesítést. Úgy Vállalkozónak haladéktalanul írás-
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ban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie
kell. A Jelen pont szerinti értesítés megkiildése nem zárja ki Jelen szerződés 9. pontjában foglal
tak alkalmazását.

4.10 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles
Vállalkozót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vál
lalkozónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható
időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

4.11 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

4.12 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Vállalkozó, ha jelen szerződésben szabályozottak megsértésé
vel von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e
személy, szervezet igénybevétele nélkül new következtek volna be.

4.13 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladékta
lanul értesíteni.

4.14 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner ada
tairól dokumentumot, amely jelen szerződés 2. számú mellékletében található.

5. Átadás-átvételre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

5.1 Megrendelő a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások igénybevé
teléhez szükséges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1. kód, igazo
lás) tartahuazó e-mail kézhezvételét követő öt (5) munkanapon belül köteles meggyőződni arról,
hogy Vállalkozó a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások igény
bevételéhez szükséges elérési utat megfelelően biztosította-e.

5.2 Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez szüksé
ges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1. kód, igazolás))
teljeskörűen biztosította haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles kiállitani
a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen
szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

5.3 Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő megállapítja, hogy Vállalkozó a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez szüksé
ges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1. kód, igazolás)) nem
teljeskörűen biztosította, erről haladéktalanul értesíti Vállalkozót azon az e-mail címen, amely
ről Vállalkozó a teljesítést megkísérelte. Vállalkozó az értesítést követően haladéktalanul köte
les a szerződésszerű teljesítést ismételten megkísérelni.

5.4 Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja. amíg Vállalko
zó valamennyi. a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáliatások igénybe
vételéhez szükséges elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentumot (p1. kód, iga
zolás)) nem \ agy nem teljeskörűen biztosította.
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5.5 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

5.6 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség köve
telményének figyelembevételével állapították meg.

6. A fizetendő ellenérték

6.1 A jelen szerződés ellenértékeként fizetendő díj teljes összege (szerződés értéke) 65.000.000,- Ft
+ ÁFA, azaz hatvanötmillió forint ± általános forgalmi adó.

6.2 Felek rögzítik, hogy az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

6.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 6.1 pontban meghatározott díj (szerződés értéke) a szerző
désszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogát-
adás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszá
mítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.4 A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében valamint a
Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében meghatározottaki~ak megfelelően, a számla Megrendelő
általi kézhezvételét követő harminc (30) napon belül banki átutalással kerül kifizetésre.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható, a harminc (30) napos
fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számitódik. A számla kötelező
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított ás aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.

7.4 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a Megrendelő
központi iktatójába (~ ~89 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

7.5 A számlát az alábbiak szerint kell kiállítani:
- a száinlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, VTSZJSZJ számát,
- a Megrendelő által megadott. belső azonosításra szolgáló szerződés számol.
- fizetési határidőként a harminc (30) napot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör

vény (Áfatv.) 69. *-a szerinti előírásoknak.
— a számlán fel kell tüntetni a hankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
— a számlán fel kell tüntetni a .,számla~’ elnevezést.

7.6 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelem idejére a Pik. 6:155. ~ (I)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
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7.7 Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

7.8 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.9 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.10 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.11 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesitésével összefUggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

8. Jogszavatosság

8.1 Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn Olyan joga, amely Megren
delő jelen szerződés szerinti jogainak inegszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8.2 Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termé
kek saját termékei, vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerző
désben meghatározot-tak teljesítéséhez szükséges mértékű — a jogosultságnak más részére törté
nő, a jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendel
kezési jogosultságoldcal rendelkezik.

8.3 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót a jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat ese
tén Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása ás a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

8.4 Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel össze
Riggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalkozó
köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen poflt szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

9. Kötbér

9.1 Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból. amiért felelős a jelen
szerződés 3.2 pont jáhan meghatározott határidő lejártáig a nem adja át Megrendelőnek azt az el
érési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentum (Pl. kód, igazolás) Megrendelő részére
történő megküldésével), ahonnan a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szol
gáltatások elérhetőek Megrendelő számára jelen szerződés időtartama alatt. A késedelemi köt-
bér mértéke minden megkezdett késedelmes munkanap után:
- a késedelem 1-10. niunkanapja alatt napi 0.SPb
— a késedelem 11. munkanapjától napi 1%
A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 9b-a. A késedelmi kötbér alapja jelen
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szerződés nettó értéke.

9.2 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke 25%. A meghiúsulási kötbér alapja Jelen szerződés nettó értéke. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő Jelen szerződéstől Vállalkozó
Súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.3 Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

9.4 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak a betartásával.

9.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvénye
sítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak fIgyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatjákfigyelemmel a 320/2015. Korm. rendelet előírásaira is.

10.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 8. vagy 11. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatáro

zott kötelezettségét, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által
megadott határidőre nem teljesíti.

10.4 Megrendelő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.

10.5 Megrendelő köteles — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal f’elmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése ese
tén.

10.6 Megrendelő jogosult és egyben köleles jelen szerződést azonnali hatállyal kimondani a KM.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

10.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződési — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi.
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azon
nali hatállyal — felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljá
rási rendeltek cl vagy. ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl vala
mint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít. mely a további együttműkö
dési kizárja.

10.8 Vállalkozó. Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével. azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl
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Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott tizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.

10.9 A felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás esetén a
szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11. Titoktartás

11.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tar
talmáról.

11.2 Felek kötelesek Jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hoz
hatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

11.3 A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, min
den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

11.4 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

11.5 A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhe
tővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

11.6 Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjá
ból feltétlenül szükséges.

11.7 Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vállal
kozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja lő.

11.8 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
jelen szerződéstől elállni.

12. Vis inaior

12.1 Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „\~is maior” olyan esetekre vonatkozik.
amely a Vállalkozó érdekkörén kívül és elhárithatatlanul olyan okból következik be, amelyért
nem felelős. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk. háború vagy forradalom. tűzeset. árvíz,
járvány, karanlén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összeüiggéshen
kell állnia a Vállalkozó tevékenységével.

12.2 Amenn\ ihen vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek. erről Vállal—
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kozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyez
tetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb
irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettsé
geit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot
a teljesítésre.

12.3 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis major időtartama meghaladja a harminc (30) naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll —

választása szerint — a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

13. Kapcsolattartás, értesítések

13.1 Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:

a) Megrendelő részéről:
Név: Rein András
Beosztás: E-közigazgatási rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefon szám: ±36-1 -795-7244
Mobiltelefon szám: ±36-30-475-9036
E-mail Cím: Rein.Mdras@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről (szakmai kapcsolattartó):
Név: Szabó Áron
Beosztás: Senior IT biztonsági tanácsadó
Telefon szám; ±36 1 371 2555
Mobiltelefon szám: ±36 70 505 4060
E-mail cím: aron.szabo’á)eeroui,.bu

e) Vállalkozó részéről (üzleti kapcsolattartó):
Név: Kuthy Domokos
Beosztás: Operációs vezető
Telefon szám: ±36 1 371 2555
Mobiltelefon szám: ±36 20 388 9303
E—mail cím: domokos.kutbv’a~e~roup.hu

13.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Név: Bakos Béla
Beosztás: Kormányzati adatközpont és rendszerüzemeltetési ágazati igazgató
Telefon szám: ±3617955017
Mobiltelefon szám: ±36305764722
E-mail cím: Bakos.Bela@nisz.hu

Név: Kiss-Lajos Zoltán
Beosztás: Rendszerüzemeltetési igazgató
Telefon szám: ±36-1-795-7150
Mobiltelefon szám: ±36-30-555-2229
E—mail cím: Kiss—Lajos.Zoltan@nisz.hu

13.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés leljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét meg\áltoztami. Szerződő felek megállapodnak, bogy a 13.1-
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13.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcso
lattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.

13.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

13.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a cínnett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesí
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredmény
telen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza),
az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkisérlésének napját kö
vető ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekLnteni.

13.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott le
vélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

14. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

14.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

14.2 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.

14.3 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve. ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül
nem kötötték volna meg.

14.4 Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében Felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről. akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

14.5 l-la Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számíton hanninc (30) naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján Vagy ezzel összeüiggéshen keletkezett jogvitájukat, Úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

14.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a polgári
törvén\ kön\yről szóló 2013. évi V. tönény és a közheszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII.
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törvény — az irányadók.

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

Jelen szerződés 14 számozott pontból és 4 számozott rnellékletből áll, 3 eredeti példányban készült,
melyből 2 példányt Megrendelő, I példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő műszaki leírásának 1. részajánlatra vonatkozó része)
2. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
4. számú melléklet: A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke

Dá~m: Budapest, 2019. ..

~

Bancsics Ferenc Kathy Ai~ta1
vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Zrt. E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.
Megrendelő Vállalkozó
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1. számú melléklet

Műszaki leírás (Megrendelő műszaki leírásának 1. részajánlatra vonatkozó része)



I. Beszerzés célja

A beszerzés célja a NISZ Zrt. (továbbiakban: Ajánlatkérő) meglévő, és alább felsorolt EJBCA
szoftverlicencei követésének biztosítása 2019.12.31-ig (1. rész), továbbá komplex támogatási
szolgáltatás (gyártói support) nyújtása a szoftver termékekhez (2. rész), a szerződéskötéstől
számítottan 20t 9.12.31-ig.

Ajánlatkérő meglévő EJBCA szoftverlicencei:
39 db CA (Certiftcate Authority) és 39 db VA (Validation Authority) szoftver licence az
alábbiak szerint:

• Eles, produktív környezet:
o ‘7 db operatív CA szoftverpéldány (beleértve a Root CA-t is);
o 7 db operatív VA (Validation Authority) szoűverpéldány (OCSP);

o Eles, produktív működéshez kapcsolódó, másodlagos telephelyre telepített (pl.: ka
tasztrófa esetére) telepített környezet:

o 6 db operatív, de ügyfélkiszolgálást nem végző üzemmódú CA szoüverpél
dány;

o 6 db operatív, de ügyfélkiszolgálást nem végző üzemmódú VA (Validation
Authority) szoűverpéldány (OCSP);

. Teszt és fejlesztői környezetek:
o 26 db CA szoüverpéldány;
o 26 db VA szoüverpéldány (OCSP)

Ajánlatkérő az alábbi két rész tekintetében biztosítja a részajánlattétel lehetőségét:

1. részajánlat: Meglévő EJBCA szoüverekhez licensz követés beszerzése
2. részajánlat: Meglévő EJBCA szoüverekhez támogatási szolgáltatások (gyártói support)
beszerzése

A beszerzós tárgyának részletezése:

1. részajónhit: Nleg[é\ (I EJSCA szoftverekhez Iicensz követés beszerzése

Ajánlatkérőnél meglévő - jelen Műszaki leírás I. pontjában felsorolt - minősített EJBCA
szoüverlicenszek licencekövetésének biztosítása az alábbiak szerint:

L Ajánlattevő. Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, a 2018.09.04-vel lejárt támogatást
követő és a megkötendő szerződés aláírásának dátuma közötti időszakban kiadott új
szoüververziókat, és az azokhoz kapcsolódó dokumentációkat

2. Hozzáférési jogosultság biztosítása a szoftver kiadósra kerülő új verzióinak használa
tához

3. Hozzáférési jogosultság biztosítása a szoflverhez kiadásra kerülő hiba javító esoma
gokhoz

4. Biztosítani kell a program hatályos uniós és magyar jogszabályoknak és műszaki sza
bályozási környezetnek (így különösen a bizalmi szolgáltatásokat szabályozó uniós és
magyar szabványoknak) való megfe]elését. Nyertes Ajánlattevőnek a változó jogsza
bályoknak ős műszaki szabályozási környezetnek megfelelő szoliververziókat a válto
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zások hatályba lépése előtt - amennyiben ez Ajánlattevő érdekkörén kívül eső okból
nem lehetséges, legkésőbb a hatálybalépést követő 30 napon belül - biztosítani kell
Ajánlatkérő számára

5. Hozzáférési jogosultság biztosítása a 2. — 4. pontokban részletezett módosított szoü
ververziókhoz kapcsolódó dokumentációkhoz

I-t



•;.;tNlsz
NEMZEfl INFOKOMMUNIXÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ Zint Nyilatkozat Partner adatairól

2. számú melléklet
MiÉ~S9ifli5

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően). Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően)
E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zártkbrűen F-Group ICT Software Zrt.
Működő Részvénytársaság
Cé~ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-045390

Adószám: 13665908-2-41 Uniós adószám: RU13665908

Kapcsolattartó adatai

Név: Szabó Áron Beosztás: Senior IT biztonsági tanácsadó

Telefonszám: ±36 70 505 4060 E-mail cím: aron.szabo~egroup.hu ‘

Cím
Székhely (ország, ii ányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1027 Budapest, Kacsa utca 11.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: cm Bank

Bankszámla száma: Bankszámla devizancme: RUF
10700440-43528200-51100005

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó tdrvények alapján, az irreleváns sorban REM cl
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a artnerre, ott JGEI’J-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIJJJA. fejezet, 169.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
NEM fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KWA [2012. évi CXLVI1 törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM NEM NEM

Dátum:.~0~ 7
Cégszerti aláírás: ~ ~Zrt.

PH 1027-Budapest Kacsa u. 11,
Adószám: 13665908-2-41

E-Group ICT Software Informatikai Zrt.
Kuthy Antal

vezérigazgató



.
NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

3. számú melléklet

MD 7~1~3!~

Készült
Hely: I Dátum: I
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírój a) (a TIBj óváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és arehivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatia.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték: I
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke

A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert — a 2. pontban meghatározott
körbe nem tartozó — alvállalkozók:

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem állú ak) a Kbt. 62’ ~ (l)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alváflalkozó(k):
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2019. Q? ~.‘ .~EEztz~
Ku~hy Aiital

vezérigazgató
E-GROUP ICT SOFTWARE Zrt.

Vállalkozó
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