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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001,
képviseli: Kopcsányi Tibor Beszerzési és Logisztikai Igazgató és Varga Dezső Gazdasági
vezérigazgató-helyettes), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között:

a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF
azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság
neve; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43,
Baukszámlaszám: 10300002-20378729-00003285, képviseli: Nemes Csaba ügyvezető), és

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 100139, székhely: 1037
Budapest, Montevideo u 8., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-10-044993, adószám: 12011069-2-41, Bankszámlaszám: 10700024-
04197904-51100005, képviseli: Tóth Béla Zsolt és Zibriczki Béla igazgatósági tagok), és

a LicensePort Informatikai Zártkörűcn Működő Részvénytársaság (KEF azonosító:
200518, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. Iház. 5. em. 1., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-047161,
adószám: 23497454-2-43, Bankszámlaszám: 11786001-20156206-00000000, képviseli:
Kővári Viktor vezérigazgató), és

a ViVeTeeb Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 201260, székhely: 1118
Budapest, Szüret utca 15., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-09-993744, adószám: 23770223-2-43, Bankszámlaszám: 12020304-
01326396-00100001, képviseli: Szeredy Csaba ügyvezető)

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a telj esítésre és a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I.
Előzmények:
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1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a TED 2017/S 023-039103(2017.01.31.) szám alatt a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó
intézmények részére „Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicencek bővítése,
kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és Új szoftverlicencek
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése — 4. rész Novell szoftverlicencek
bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint Új
szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a Beszerző ás a Szolgáltató között keretmegállapodás jött létre
(továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO4O1-O5SLIC17
KM aláírásának dátuma: 2017. augusztus 01.
1(3v! időbeli hatálya: 2020. július 31.
KI”! keretösszege: 6 000 000 000 ± ÁFA

II.
A Felek megállapodása

1. A szerződés tárgya:
1.1. Megrendelő a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése b) pontja szerint verseny újranyitással,

közbeszerzési eljárást folytatott le „ASP Matorno statisztika modul kialakításához
kapcsolódó szolgáltatások eHátása a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008
azonosító számú, ‘Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP 2.0)’ projekt keretén belül - KMO4SLIC17’ tárgyban, mely
eljárásnak a nyertese a Vállalkozó.

1.2. Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező a Közbeszerzési Műszaki
leírásban részletezett követelményeknek megfelelő feladatok teljesítését rendeli meg
Vállalkozótól, mely feladatok elvégzését Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott
feltételek szerint a tőle elvárható legmagasabb színvonalon vállalja.

1.3. Vállalkozó feladata különösen:

a) I. szakasz: Tervezési és dokumentációs feladatok
b) II. szakasz: Oktatási feladatok

Tervezési és
1. dokumentációs ajelen szerződés 1. számú mellékletét képező a

feladatok Közbeszerzési Műszaki leírás 2.2 pontja szerint
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ajelen szerzodes 1 szainu mellekietet kepezo a
2 Oktatasi feladatok Kozbeszerzesi Muszaki leiras 2 2 pontja szerint

2. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

2.1. Vállalkozó kijelenti, bogy — Szerződés teljes időtartama alatt — a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel,
jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítésére képes.

2.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. A Vállalkozó köteles a
tevékenységét szakcégtől elvárható legnagyobb gondossággal végezni.

2.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mind alkalmazottai, alvállalkozói, szakértői,
avagy egyéb teljesítési segédei, avagy közreműködői a szerződés teljesítése során a
Megrendelőnél hatályban lévő, tudomásukra hozott szabályzatot és rendelkezést
magukra nézve kötelezőnek ismernek el, és az abban foglaltakat megtartják.

2.4. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a
Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni, e körben köteles
Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül, írásban figyelmeztetni
abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Az
írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

2.5. Arneimyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó
tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

2.6. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt
rendszeresen, szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában
tájékoztatja.

2.7. Ha a Szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy gátolja a Vállalkozót a határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról
és okáról, az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

2.8. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy
szakmailag nem megalapozottan, illetve a Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a
feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.

2.9. A Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
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2.lO.A Megrendelő teljes kártérítésre jogosult sz olyan ténylegesen felmerült, igazolt,
közvetlen kárai tekintetében, amelyeket a Vállalkozó szándékosan okozott.

2.11 .Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai
szerint tartozik felelősséggel.

2.12.Vállalkozók bevonására a Kbt. 138. ~ rendelkezései és a KM. VIII. pontjának és
alpontjainak a rendelkezése az irányadó.

2.13.A teljesítésbe bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők listáját a Keretniegállapodás
4. sz. melléklete tartalmazza.

2.14.Vállalkozó a Szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a Szerződés teljesítése
során beléptetendők adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány
száma). Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait
vagy megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi szabályoknak megfelelően
alkalmazza. Vállalkozó köteles foglalkoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt
a Megrendelő külön kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.

2.15.Előzetesen írásban rögzíteni kell a Vállalkozó és alkalmazottja által a Megrendelő
objektumaiba behozható eszközöket és azok használatát.

2.1 6.Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven
teljesíteni.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:

3.1. Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződésben
meghatározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.

3.2. A Megrendelő vállalja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése
érdekében a szükséges rendelkezésére álló információkat a Vállalkozó igénye szerint
rendelkezésére bocsátja haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés hatályba lépését
követő 3 munkanapon belül.

3.3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó
tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult
ellenőrizni. Nem mentesül Vállalkozó a felelősség alól, ha Megrendelő sz ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

3.4. Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó a teljesítési helyszínekre beléptetendő személyek
részére egyeztetés alapján biztosítja az érintett területre történő belépést, valamint a
munkavégzés folyamatosságának és az ott tartózkodásnak a lehetőségét, amennyiben
Vállalkozó a 2.14. pont szerint a beléptetéshez szükséges adatokat biztosítja.

3.5. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, ésjogosult azokat ellenőrizni.

3.6. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül, írásban utasítani.
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35. Megrendelő biztosítja Vállalkozó részére a helyszíni munkavégzéshez szükséges
feltételeket és eszközöket, és a telepítések végrehajtásához biztosítja a szükséges
in&astruktúrákhoz való hozzáféréseket.

3.8. Megrendelő szavatol azért, hogy — a Vállalkozó teljesítéséhez — általa a Vállalkozónak
átadott információk, adatok, tények, dokumentumok teij esek és a valóságnak
megfelelnek.

4. A szerződés teljesítésének határideje:

4.1. A szerződés teljesítésének határideje az 1 .3.a) pont szerinti feladatok vonatkozásában a
szerződés hatálybalépését követő 30 naptári nap. Az 1.3. a) pont szerinti feladatok
vonatkozásában Megrendelő előre egyeztetett időpontban előteljesítést elfogad.

A szerződés teljesítésének határideje az l.3.b) pont szerinti feladatok vonatkozásában az
1.3.a) feladatok elvégzését követő 30 naptári nap. Az 1.3. b) pont szerinti feladatok
vonatkozásában Megrendelő előre egyeztetett időpontban előtelj esítést elfogad.

5. A teljesítés helye, módja, ellenőrzése és a teljesítés igazolás rendje:
5.1. A teljesítés helye a Vállalkozó telephelye, továbbá Megrendelő alábbi telephelyei:

‘ 1135 Budapest, Csata u. 8.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.

‘ 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
. valamint(saj át környezetben történő fejlesztési és oktatási feladatok végzése esetén
Vállalkozó telephelye.

Az eredménytermékek adathordozón való átadási helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8.

5.2. A teljesítés módja és ellenőrzése

5.2.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező eredménytermékeket, a jelen szerződés 1.
számú mellékletében foglaltak követelményeknek megfelelően, legkésőbb a jelen
szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőkben köteles Megrendelő részére átadni.

5.2.2. Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a jelen
szerződés tárgyát képező eredménytermékeket a Megrendelő által megadott teljesítési
címre, a teljesítési határidőn belül hiba és hiánymentesen, szerződésszerűen elektornikus
adathordozón leszállítj a, az megfelel a műszaki követelményeknek, valamint az átadás-
átvételi jegyzőkönyv a Vállalkozó és Megrendelő átvételre jogosult képviselője részéről
aláírásra került.

5.2.3. Vállalkozó teljesítése az 1.3. b) pontban rögzített feladatok vonatkozásában az 5.2.2.
pontban meghatározottakon túl akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Vállalkozó a
jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett oktatáson készült jelenléti ív egy
eredeti példányát átadta.

5.2.4. AMegrendelő részéről a teljesítés tárgyának átvételére jogosult személyek ellenőrzik,
hogy az elfogadásra felajánlott teljesítés, az átadott dokumentumok megfelelnek-e a jelen
szerződésben és a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban foglalt
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feltételeknek, az aj ánlati dokumentációnak, a műszaki leírásnak és a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak és szabványoknak.

5.2.5. Felek az eredménytermékek átadás-átvételéről, mind az 1.3. a) pont szerinti, mind az
1.3. b) pont szerinti feladatok teljesítése során l-l jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyv az alábbi adatokat kell, bogy tartalmazza:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- Megrendelő kifejezett nyilatkozata, hogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.2.6. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a megrendelői kifogás alapján a kifogásban jelzett
hiányosságot kiküszöbölj e (a dokumentumot j avítsa, átdolgozza vagy cserélje) a
Megrendelő által megállapított legfeljebb 5 napos póthatáridőre.

5.2.7. Az átvétel megtagadása esetén a szolgáltatásra Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le.

5.2.8. Megrendelő az 5.2.5. pont szerinti jegyzőkönyvek mindkét fél általi aláírását követő 5
napon belül ajelen szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést Igazoló Bizonylatot
— a továbbiakban TIB — állít ki Vállalkozó részére, amellyel Megrendelő igazolja, hogy a
jelen szerződés tárgyát képező feladatokat Vállalkozó adott tárgyhónapban elvégezte, az
adott teljesítés a szerződésnek megfelelt.

5.2.9. Megrendelő az eredménytermék elfogadását megtagadhatja, ha Vállalkozó nem vagy
nem teljes körűen a jelen szerződés szerint készítette el a jelen szerződés tárgyát képező
eredményterméket és azokat a Megrendelő által biztosított póthatáridőt követően sem
hagyja jóvá. Megrendelő az 5.2.6. pont szerinti póthatáridőre benyújtott javított
eredményterméket az 5.2.2-5.2.3. pontokban foglaltak és az 5.2.6. pont szerint
megállapított kifogásai alapján 5 napon belül ellenőrzi.

5.2.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlát csak Megrendelő által szerződésszerű
teljesítést igazolt és aláírt TIB alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki
és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek a 7. pontban meghatározottak szerint.

5.2.11. Vállalkozó szabályszerűen kiállított számláját ezen igazolt teljesítést követően
nyújthatja be. A számla kötelezőmellékletét kell, hogy képezze a TIB. Számla kizárólag
ezen eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek.

5.2.12. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a számlára vonatkozó megrendelői kifogás alapján a
kifogásban jelzett hiányosságot kiküszöbölje a Megrendelő által megállapított
póthatáridőre.

5.2.13. Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 6:127. ~
(2) bekezdés).
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5.2.14. Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy:

Név: Schindler Gábor
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: ±3630 1821701
E-mail: schindler.~abor(~nisz.hu

Név: Ujsághy Gergely Dezső
Cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 8.
Tel: ±36-1-795-4015
E-mail: Ujsaghy.Ger~elyDezso(~nisz.hu

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Felek rögzítik, bogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg
aKÖFOP-1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00008 azonosítószámú, „Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése” tárgyú projekt keretében.

6.2. A Vállalkozót megillető vállalkozói díj teljes összege a 4. számú mellékletben
meghatározott egységár — a feladatok teljesítése esetében megajánlott egységárak ás
meirnyiségek — alapján, összesen 14.020.000,- Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz —

Tizennégymillió-húszezer forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

6.3. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott módon igazolt szerződésszerű teljesítése
esetén 2 részszámlát jogosult kiállítani és benyújtani az alábbiak szerint:

6.3.1. 1. Részszámla: az 1.3 .a) pontban meghatározott dokumenmmok átadását
követően, amennyiben Megrendelő a teljesítési igazolást kiállította,a
közbeszerzési ajánlatának ajánlattételi lapja első soraszerinti nettó 11.700.000,- Ft
+ közbeszerzési díj ± mindenkor esedékes ÁFA, azaz nettó Tizenegymillió
hétszázezer forint ±közbeszerzési díj± mindenkor esedékes ÁFA összegről,

6.3.2. 2. Részszámla: az 1.3.b) pontban meghatározott feladatok teljesítését követően,
amennyiben Megrendelő a teljesítési igazolást kiállította, a közbeszerzési
ajánlatának ajánlattételi lapja második sora szerinti nettó 2.320.000,- Ft
±közbeszerzési díj± mindenkor esedékes ÁFA, azaz nettó Kettőmilliló
háromszázhúszezer forint ± közbeszerzési díj ± mindenkor esedékes ÁFA
összegről.

6.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető nettó vállalkozói díj a szerződésszerű
telj esítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen j ogátadás
ellenértékét magában foglalja, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások
esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Vállalkozó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.5. A közbeszerzési díj alapja versseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± ÁFA. A
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közbeszerzési díjat MegrendelőaSzoltáltatónkeresztül fizeti meg. Szolgáltató a
közbeszerzési díjat köteles szerződés teljesítése alapján kiállított számlán külön tételként
szerepeltetni.

6.6. Általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

7. Fizetési feltételei’:

7.1. Megrendelő előleget nem fizet.

7.2. A Vállalkozói díjra a Vállalkozó számla ellenében, a jelen szerződés 5.2.11. pontjában
rögzített feltételek megvalósulását követően, jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
Műszaki leírás Összefoglaló táblázat melléklete szerinti bontásban jogosult. A számlán
csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.3. A számlanettó összegének kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és
tartalommal történő teljesítés esetén, a megfelelően kiállított számla és aláírt TIB alapján
kerül sorbanki átutalással, ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által
közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre a KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00008
azonosítószámú, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos
kiterjesztése” tárgyú kiemelt,100,000000 %-os támogatási intenzitású projekt keretében a
számla kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Kbt. 135. *-ában meghatározottaknak
megfelelően, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait is szem előtt tartva.

7.4. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

7.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szállítói
finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Korm. rendelet 119. ~
alapján biztosítja a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

7.6. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum Megrendelő felé történő benyújtásán
keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A
Megrendelő a szállítói előlegkérelem benyújtásától számított 5 napon belül jelezheti a
szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását, észrevételeit (az előlegszámla összegével és
formai megfelelőségével kapcsolatban). Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

7.7. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a
Vállalkozó mentesül a biztosítéknyájtási kötelezettség alól. Amennyiben 10%-nál
magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a szerződés elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 126. * (5)
bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. * (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt, vagy
a Korm. rendelet 118. ~ (2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot.
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7.8. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési
igénylés keretében. Az előlegként igénybe vett összeg a kiállított számlából kerül
levonásra.

7.9. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltatóa számlát a Megrendelő nevére, a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
. a számlán szerepeltetni szükséges a szolgáltatás megnevezését, VTSZ/SZJ számát
. a számlán szerepeltetni szükséges a projektazonosító számát (KÖFOP-1.0.O-
VEKOP-15-2016-00008)
. a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső
azonosításra szolgáló szerződés számot
o fizetési határidőként 30 napot
‘ a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot;
‘ a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
‘ a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.10. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a
számla, a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

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

7.12. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán
további követelményeket határozzon meg.

7.13. A benyújtandó számla mindenkori kötelező melléklete a Felek teljesítés igazolására
jogosultjai által aláírt TIB.

7.14. Felek együttesen rögzítik, hogy Vállalkozó Megrendelővel szemben fennálló
követelését nem jogosult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy
követelését ilyen módon kielégíteni.

7.15. A szerződéses ár Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával megfizetettnek
tekintendő. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy
bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének
határideje. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés telj esítésével
kapcsolatosan felmerülő adókat és illetékeket saját terhére viselni köteles.

7.16. Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
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7.17. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot számítj a fel Megrendelőnek, a telj esítésre vonatkozó felszólító
levél Megrendelő részére történő kézbesítésének napjától. Az adóigazolás késedelmes
benyújtásából eredő fizetés elmaradás a Megrendelő számára következményekkel nem
jár.

7.18. A Vállalkozó kijelenti, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

7.19. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek,
garanciális feltételek:

8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített
feltételek mellett és az ott rögzített mértékben köteles a szerződés szerinti feladatok
vonatkozásában késedelmi, meghiúsulási valamint hibás telj esítési kötbért fizetni
Megrendelő részére.

8.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű, a késedelmi kötbér maximális mértéke 20%.

8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%.

8.4. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja a nem teljesített vagy késedelmesen
teljesített szolgáltatás 6.3 pont szerint részletezett értéke.

8.5. Megrendelő jogosult dönteni, hogy a hibás teljesítési kötbért érvényesíti vagy a
szavatossági igényét figyelemmel a Ptk. 6:187. * (2) bekezdésére.

8.6. A meghiúsulási kötbér mértéke 25%. A megbiúsulási kötbér alapja a6.2. pont szerinti
szerződéses ár. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a jelen
szerződést felmondani/elállni, mely okán Szolgáltató a meghiusulási kötbér fizésére lesz
kötelezett.

8.7. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap
tekintetében csak egy kötbér alkalmazható. Megrendelő választása szerint érvényesíthet
kötbért vagy szavatossági igényt.
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8.8. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a
Vállalkozót megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált hibás
kötbér összegét a vállalkozói díjból visszatartani a Kbt.135. ~ (6) bekezdése szerint.

8.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:187. *-ára figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.

9. Titoktartás és adatvédelem:

9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó vállalja, hogy ajelen Megállapodásuk szerinti
feladat ellátása során a Megrendelőtől kapott vagy a Megrendelő tevékenységére
vonatkozó, nyilvánosnak nem tekinthető információkat - a szerződés hatályának
fennállása alatt és azt követően a KM rendelkezéseinek megfelelően - bizalmasan kezeli,
azokat kizárólag Megrendelő érdekében, a feladat ellátásához használja fel.

9.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Megrendelő előzetes,
írásbeli hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket,
amikor azok közlését jogszabály írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden
adat, jelentés, tervezet, szakmai eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a
Megrendelő megítélése szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet a Vállalkozó a
szakmai támogatás kialakításához indokolt mértékben ismerhet meg.

9.3. A fenti információk, valamint azok, amelyeket Vállalkozó személyesen a Megrendelővel
konzultálva a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez fog megszerezni,
továbbá mindazok, amelyeket a Vállalkozó a megbízás teljesítése során hoz létre, a
Megrendelőt illetik, azokat a felek Titkos információnak tekintik, és ennek megfelelően
kezelik.

9.4. Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket a
Vállalkozó harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Megrendelővel
munkaviszonyban, megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személyeket.

9.5. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért.

9.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelő adatvédelemmel és
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről
foglalkoztatottait tájékoztatni.

10. A felmondás joga, a szerződés megszűnése:

10.1. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz
intézett írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, 11
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b) a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

11.1 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.

11.2 VállalkozóMegrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést
Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott
5zetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, we abban megadott
határidőig nem tesz eleget.

11.3 A Kbt. l43.~ (3) bekezdése alapján, Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pout kb)
alpontj ában meghatározott feltétel.

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll we 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltételeknek.

11.4 A Kbt. 143. ~ (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a
Ptk-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. ~ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) azVállalkozónem biztosítja a 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az Vállalkozó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. *-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

11.5 A Kbt. 143. * (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondard, vagy
- a Ptk-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.6 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11.7 A 11.6-11.8. pont szerinti felmondás esetén aVállalkozóa szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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11. Kapcsolattartás, értesítések

11.1 .Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:

A Megrendelő részéről:
Név: Enyi Sándor
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: ±3617955487
E-mail: Enyi.Sandor~nisz.hu

A Vállalkozó részéről:
Név: Kruk Melinda
Cím: 1117 Budapest, Budafoki Út 97.
Tel: ±36-20-335-9199
Fax: +36-1-353-9797
E-mail: kozbeszerzes’~wsh.hu

11 .2.Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 11.1. pontban meghatározott
kapcsolattartója és 5.2.7. pontban meghatározott teljesítésigazolója személyét
megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartókltelj esítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

11 .3.Értesítések:
Felek megállapodnak arról, bogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy
engedélyt írásban kell átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha

. azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy

. ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a
kézbesítés az átvételt igazoló tértivevény kelte, vagy
. fax vagy email Útján továbbítják, a következő niunkanapon a fent említett
címeikre. A felek megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak a jelen
cikkely rendelkezéseinek megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.

11.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

11.5. 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 levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
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12. Vis major

12.1. Felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán
kívül álló — egyik félnek sem felróható — körülményekként mentesítik a Feleket jelen
szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának
időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek
létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően, Felek akaratán kívül álló okból
jöttek létre, és ezen események — melyek meggátolják, vagy késleltetik a szerződés
teljesítését — az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, Így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fZ5ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terror

cselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.2.A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű telj esítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna
elhárítani.

12.3.Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a jelen
szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban táj ékoztatnia kell a másik
felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéröl. Ezt a tájékoztatást indokolatlan
késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a
kötelmek- teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A
fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben
ez felmérhető az adott pillanatban.

12.4.Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a
mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket
mikor foganatosítják.

13. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

13.1. Megrendelő a Vállalkozó által átadott szellemi alkotásokkal, így az összes
eredménytermékkel kapcsolatban időkorlátozás nélküli korlátlan és kizárólagos
felhasználási jogot szerez. A jelen szerződés keretében, a Vállalkozó által készített
dokumentumokról Megrendelő másolatot készíthet, feldolgozhatja az abban foglalt
adatokat, továbbfejlesztheti, vagy átdolgozhatj a, azokat harmadik személyek részére akár
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átdolgozás nélkül, akár átdolgozva akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átadhatja,
mellyel kapcsolatosan Vállalkozó igényérvényesítésre nem jogosult.

13.2.A szerződés teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezéssére
bocsájtott forráskódokra Megrendelő teljes körű felhasználási joggal rendelkezik. A
forráskódok jelen szerződés teljesítése során történő továbbfejlesztése eredményeképpen
létrejövő forráskódok is olyan 13.1. pont szerinti szellemi alkotásnak, illetve
eredményterméknek minősülnek, amelyen Megrendelő a 13.1. pont szerinti korlátlan és
kizárólagos felhasználási jogot szerez, Vagyis Vállalkozó valamennyi szerzői Vagyoni
jogát átadja akként, hogy azzal a továbbiakban Megrendelő rendelkezik kizárólagosan.

13.3.AVállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelőj elen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.

13.4.Felek együttesen rögzítik, hogy amennyiben harmadik személy a jelen szerződés 13.3.
pontja szerinti korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó
közvetlenül lép fel a Megrendelőjogos érdekei védelmében, és kifejezett kötelezettséget
vállal arra, hogy harmadik fél részéről érkező igény esetén a Megrendelőtmentesíti
mindenféle jogkövetkezmény alól.

13 .5.Vállalkozónak az ASP statisztikai moduljának továbbfejlesztését úgy kell támogatnia,
ami a rendszer jogtiszta és korlátozásmentes használatát a teljes funkcionalitású rendszer
tekintetében időkorlát nélkül biztosít] a Vállalkozónak egyedi fej lesztésű szoftverek
esetén a forráskódot annak minden jogával (szerzői, használati stb.) együtt át kell adnia.

13.6.Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás
elvégzése az átadáskor megfelel a jelen szerződésben valamint a Műszaki leírásban (1.
számú melléklet) előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy a
rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas. Vállalkozó a jelen pontban meghatározott
szavatosságvállalásának valótlanságából a Megrendelőt érő minden kárt köteles
megtéríteni.

13.’7.A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót jelen szerződés
megszűnését követően is terhelik. Ennek megsértése esetén a Megrendelő - a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

14. Egyéb rendelkezések:

14.1. Vállalkozó köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú
mellékleteként esatolni, a Nyilatkozat Partner adatairól — a továbbiakban NYPA- szóló
dokumentumot rögzítve benne a Vállalkozó számlázási adatait, valamint az esetleges
különös adózására vonatkozó információkat.

l4.2.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a
hivatkozott Mvl, illetve annak mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályos magyar jog az irányadó. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal

15



ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására kizárólag a Kbt. 141.
ában meghatározottak szerint van lehetőség.

14.3.Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egyeztetés útján rendezik.

14.4.A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.

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

14.6.Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá 5 eredeti példányban, melyből 4 példány a
Megrendelőt és I példány a Vállalkozót illet meg. A szerződés mellékletek nélkül 16
számozott oldalból áll.

l4.7.Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a KM, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény a Kbt-benszabályozottak szerint jelen szerződés során kötelezően
alkalmazandóak.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Közbeszerzési Műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
4. számú melléklet: Alvállalkozók jegyzéke
5. számú mellékelt: Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egységára, ára

(Árajánlattételi alapján)
6. számú melléklet: Szállítói előlegbekérő (minta)
7. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesülési igazolás

Budapest, 20l9/~’Q tt»~~ “ /3 Budapest, 2019.~

Megrendelő: Vállalkozó(k):

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató WSH Számítástechnikai, 01
Zrt. Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemes Csaba
Beszerzési és Gazdasági ügyvezető

Logisztikai Igazgató vezérigazgató-helyettes a közös ajánlattevők képviseletében
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4. számú melléklet

A szerződés alaírásakor ismeri alváHalkozó(k), szakemberek jegyzéke’

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Alvállalkozó székhelye/címe: 1142 Budapest, Szihalom u. ‘7.
Alvállalkozó feladata: Rendszer fejlesztés felmérés, tervezés, oktatás

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe~
Alvállalkozó feladatw
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevoimi ajelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t. 2

3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített
alváflalkozók:
a) Alvállalkozó nevw
Alvállalkozó székhelye/címe

Alvállalkozó feladatw

b) Alvállalkozó neveS
Alvállalkozó székhelye/címe~
Alvállalkozó feladata

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési
eljárásban előírt, a Kbt. 62. ~ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt.

VAGY

Csatolom alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll az előírt, a Kbt.
62. ~ (I) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt ~ ‚1

‚2Ol~JR..~

Nemes Csaba
ügyvezető
WSH Kft.

_________________________ WSH SZÁMÍTASTEc

~ze:ö~d:skötés~ü~töItenL.d. része, ha a Kbt. 65. * (9) bekezdése
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5. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Szolgáltatás megnevezése, mennyisége, egységára, ára

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP

(A TÁBLÁZATOK SORAI SZABADON BŐVÍTHETŐEK)

„ASP Matomo statisztika modul kialakításához kapcsolódó szolgáltatások ellátása a KÖFOP
1.O.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosító számú, ‘Az önkormányzati ASP rendszer

továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP 2.0)’ projekt keretén belül..
KMO4SLIC1’7”tárgyú közbeszerzési eljárás a verseny újranyitásával

Ajánlattevő neve:WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kit.

Székhelye~ 1117 Budapest, Budafoki út 97.

KEF kód Termék Mennyiség, Nettó összárNettó egységár
(Termékazonosító) (szolgáltatás) mennyiségi (Ft) (Ft)

megnevezése egység

NUCSZOLG55 Rendszer fejlesztés 600 19 500 11 ‘700 000
felmérés, tervezés

NUCSZOLG71 oktatás 160 14 500 2 320 000

Összesen ár (nettó)3 14 020 000

A megajánlott termékeket2’7 % ÁFA és 2 %+ÁFA közbeszerzési díj terheli.

Dátum: .k’k(~9 20l~...K° ~ (

Nemes Csaba
ügyvezető
WSH KR

a közös aj ánlattevők képviseletében

WSH 5zÁr~rÁsrEcHNJIc~,
~OI~TArÓ~sSzoLckLrATÓJ(F1
Budapest, 1117 Budafoki út 97.
Adószám; 12048898.2~43

Az itt megadott ár írandó a Felolvasólap Nettó ajánlati ára mindösszesen” sorába



1. számú melléklet: Közbeszerzési Műszaki leírás

17



ig



2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)

NISZ Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató Zrt.

• • H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.‚
N I s z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat l.(

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

________ Készült _________________________
Hely: Dátum: _________

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:N[SZ Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB aláírój a) (a TIB jóváhagyój a)
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 archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
6-NY6Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

N I S Z NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonositó adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően): WSH KR
Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Cégie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):0l-09-461038

Adószám: 12048898-2-43 Uniós adószám:HU12048898

Kapcsolattartó adatai

Név: Kruk Melinda Beosztás: kereskedelmi menedzser

Telefonszám: ±36-20-335-9 199 E-mail cím: kozbeszerzes@wsh.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1117 Budapest, Budafoki út 97.

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

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns1
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Számlavezető bank

Neve: MKB Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10300002-20378729-00003285 Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [~fa tv. 169.*.(l)]:
XRI!A. fejezet, 169.*.(h)]:nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, 1 69.~.(p,g ‘)] :igen
Fordított adózás [áfa tv. 1 69.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes[áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: nem fejezet]: nem VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapj án: nem

KATA [2012. évi CXLVH. KI’VA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIIJ. törvény]:
törvény]: nem nem ij~m
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6. számú melléklet:Szállítói előlegbekérő (minta)

KÖFOP SZÁLLÍTÓI ELŐLEGBEKÉRŐ

. Azonosító adatok
A projekt azonosító száma: <projekt EPTKJEUPR azonosítója>
A Szállító/Vállalkozó neve: <megnevezése>
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás

<EPTKIEIJPRJEMIJ( azonosítója>azonosító száma:
A Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás

<a szállítói szerződés száma>
eredményeként kötött szerződés száma:
A szerződésben szereplő Vevő
(KÖFOP kedvezményezett) neve: <megnevezése>
Szállitói szerződés tárgya: <tárgya, címe>

2. Szállítói előleg alapadatok
Előlegbekérő sorszáma:

Igényelt szállítói előleg összege (Ft): <nettó összeg + Áfa>
<bruttó összeg>

Jóváírandó bankszámla száma:

9. Me~jegyzés:

4. EPTK felületre feltöltött dokumentumok:
Feltöltött fájl neve: Dokumentum címe:

5. Nyilatkozat:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy ellenem a Cégközlönyben közzétett módon csőd-,
felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás nem indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás nincs folyamatban; továbbá köztartozásomjelenleg nem áll fenn.

Tudomásul veszem, hogy a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés a) pontja értelmében
köteles vagyok a szállítói előlegre jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára
szóló, (a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 134. * (6) bekezdése szerinti, vagy a
272/2014. (XI. 5.)Korm. rendelet a 83. ~ (1) bekezdése szerinti) biztosítékot ny~jtani.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontja
értelmében saját választásom szerint nem nyújtok biztosítékot, a szállítói előleg jogosulatlan igénybevétele
esetén, a272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alapján az irányító hatóság felszólítást
küld az előleg visszafizetésére. Amennyiben a visszafizetésre a megállapított határidőben nem vagy csak
részben kerül sor, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából
megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának
törlését.
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Vállalom, hogy biztositékcsere esetén a biztosíték a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben
foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően, folyamatosan rendelkezésre áll, továbbá a biztosítékcseréről az
irányító hatóságot haladéktalanul értesítem.

Vállalom, hogy a biztosíték iratanyagát az elektronikus benyújtást követően haladéktalanul papír alapon is
benyújtom. Tudomásul veszem, hogy az előleg igénylés jóváhagyásának feltétele a biztosíték eredeti papír
alapú példányának az irányító hatósághoz történő beérkezése.

Vállalom, hogy amennyiben a benyújtott szállítói előleg igényléshez kapcsolódóan az irányító hatóság
hiánypótlást ír elő, azt a megadott határidőn belül teljesítem. Tudomásul veszem, hogy a hiánypótlás
teljesítéséig előleg kifizetésére nem kerülhet sor’

Kijelentem, hogy a szállítói előleg elszámolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismertem,
tudomásul vettem, és azoknak megfelelően járok el.

Amemiyiben a fenti körülményekben változás történik, Úgy arról haladéktalanul köteles vagyok tájékoztatni a
Kedvezményezettet és az Irányító Hatóságot.

Kelt 201...év hónap ... napján
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