
Szerződés nyilvántartási száma NISZ Zrt: 1017841

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NISZ Zrt., Intézményi azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzék
szám: 01-10-041633, adószám: 10585560-2-44, száinlavezető bank, bankszámlaszám: K&H
10403239-000271 83-00000001, képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továb
biakban: Vevő),

másrészről a:

41G Nyrt. (Szállítói azonosító: 100139, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., céget nyil
vántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 0110 044993,
adószám: 12011069-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004, képviseli: Linczé
nyi Aladin Adám és Tóth Béla Zsolt), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

LiceusePort Zrt. (Szállítói azonosító: 200518 székhely: 1116 Budapest XI. kerület, Fegyvernek
utca 119. 1/8, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegy
zékszám: 01 10 047161, adószám: 23497454-2-43, bankszámlaszám: 11763866-00532884-
00000000, képviseli: Horváth Zsuzsanna), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

EXE Magyarország Zrt. (Szállítói azonosító: 201245, székhely: 1138 Budapest, Váci Út 144-
150., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám:
01 10 049176, adószám: 25857294-2-41, bankszámlaszám: 11705008-21425563-00000000,
képviseli: Cseh Tibor és Dr. Muraközi Gergely) mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

TRACO Zrt. (Szállítói azonosító: 100192, székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7., céget nyil
vántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 0110 044095,
adószám: 11856403-2-43 ‚ bankszámlaszám: 10102244-50796800-02000001, képviseli: Keller
István), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Grepton Informatikai Zrt. (Szállítói azonosító: 100231, székhely: 1087 Budapest, Könyves
Kálmán kit. 48-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cég
jegyzékszám: 0110044561, adószám: 12613056-2-42, bankszámlaszám: 10918001-00000005-
72280004, képviseli: Koppány Tamás Kornél), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Delta Systems Kft. (Szállítói azonosító: 200224, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly kit.
70-74., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék
szám: 01 09 882938, adószám: 13978774-2-41, bankszámlaszám: 10402166-50485548-
5548 1006, képviseli: Pércsi Levente Gábor), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

CompuTREND Zrt. (Szállítói azonosító: 200760, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári Út 84/A,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 0110
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049093 adószám: 25809772-2-43, bankszámlaszám: 10103805-51054336-00000001, képviseli:
Horváth Barbara), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
kel:

1. Preambulum

1.1 Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (törvény: a továbbiakban: Kbt.) 105.
~ (2) bekezdésének c) pontja alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek ered
ményeként Eladóval szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötött a „Kormányzati
Adatközpont bővítéseként adatbáziskezelő licenszek beszerzése a
BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „AZ EES bevezetéséhez szükséges infor
matikai jellegű fejlesztések” című projekt vonatkozásának tárgyában.
Felek a szerződést 2020. május 19-én írták alá.

1.2 Az Alapszerződés módosítása a Kbt. 141. ~ (6) bekezdése alapján lehetséges, Ugyanis
a módosítás nem tekinthető lényegesnek.

1.3 A módosítani kívánt részek nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepel
tek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, továbbá a módosítás a szerződés gazdasági
egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg és a szerződés tárgyát az
eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki Új
elemre.

1.4 Az Alapszerződés módosítására alábbi okok miatt kerül sor:

- A Belügyminisztérium Végrehajtás Támogatás- koordinációs Főosztálya, mint
jelen közbeszerzési eljárásban eljáró Felelős Hatóság a 135/2015. (VI. 2.) Korm. ren
delet (továbbiakban: Kormányrendelet) I. mellékletének 1.3.2. (m) bekezdése alapján
vizsgálja a rendelet hatálya alá tartozó BBA-2.6.3111-2019-00001 azonosítószámú
„Az EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című forrás
ból megvalósuló közbeszerzési eljárások elszámoltathatóságát.

- A Felelős Hatóság a BMBAJ44- 15/2020 iktatószámmal 2020. május 26-án támogató
tartalmú írásos véleményt bocsátott ki és ezzel egyidejűleg kérelmezte a Kbt. 28*
(I) bekezdésének megjelölésével az Alapszerződés módosítását, ami alapján foga
lommagyarázat és ellentmondás feloldása céljából tisztázni szükséges a Vevő szemé
lyére vonatkozó rendelkezéseket a szerződés főszövegében és annak mellékletét ké
pező műszaki leírásban.

- Figyelemmel a Belügyminisztérium Végrehajtás Támogatás- koordinációs Fő
osztályának jelentésére az Alapszerződés 10.2. pontjának módosítására, konkretizá
lására van szükség, melyben pontosításra kerülnek a Főosztály jelentésében taglalt
Vevői feladatkörök és nem adhatnak későbbiekben félreérthetőségre vonatkozó okot
a Műszaki leírásban és a Szerződéstervezet 10.2. pontjában szereplő félreérthető meg
fogalmazás miatt. Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevők számára is egyértelmű volt,
valamint a közbeszerzési eljárás során a Felhívásban és a Szerződéstervezetben is a
NISZ Zrt. volt megjelölve Ajánlatkérő személyként a módosítás nem tekinthető
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lényegesnek, annak Célja az előbbiekben említett Ajánlatkérő/ Vevő személyére vo
natkozó félreérthető megfogalmazás tisztázása és pontos értelmezésének meghatáro
zása.

2. Módosítás

2.1 A Preambulumban foglalt indokok alapján a Felek egybehangzó akaratuk szerint az
Alapszerződés 10.2. pontját az alábbiak alapján módosítják és pontosítják:

„Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre Oracle licenszeket kizárólag az
Országos Rendőrfőkapitányság számára („ORFK” vagy „végfelhasználó”) elvégzendő
tevékenységének céljából vásárolja meg és erre vonatkozóan szerez felhasználási jogot.”

2.2 Az Alapszerződés módosítani és kiegészíteni kívánt 3.1. pontja:

„Vevő a 135. ~ (12) bekezdése alapján kiköti, hogy ajelen szerződés hatálybalépésének
feltétele
a) annak mindkét fél általi aláírása, és
b) a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. mellékleté
nek 1.3.2. (m) bekezdésének megfelelően a BBA alapjaiból származó támogatások fel
használásáért felelős, jogszabályban ellenőrzésre feljogosított Belügyminisztérium Tá
mogatás- koordinációs Főosztálya (továbbiakban: Felelős Hatóság) által kiállított tá
mogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány, jelentés vagy írásos vélemény megléte,
valamint
c) az eljárás fedezetét biztosító BBA-2.6.3/1 1-2019-00001 azonosítószámú „AZ EES be
vezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című kiemelt projekt Támoga
tási Szerződésének aláírása a Vevő, mint támogatást igénylő és a Felelős Hatóság, mint
Támogató között vagy— a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényelt-
nél kisebb összegben történő elfogadása esetén — a Vevő kifejezett nyilatkozata.”

3. Záró rendelkezések;

3.1 A Felek megállapodnak, hogy Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai
változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítással bekövetkezett jelen Módosítás 2.1.
pontjában lévő konkretizálást kiterjesztően értelmezik az Alapszerződés mellékletét képező
Műszaki leírás „Speciális licencjogi elvárások” részében taglaltakra tekintettel is.



3.2 Jelen módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

3.3 Jelen szerződésmódosítás 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, 1
példányt Eladó kap. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasták, megértették, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2020. . .Qi~’~

Vevő
Bancsies Ferenc

vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

~

4

4iG Nyrt. 1037 Budapest

4~11 ‚%‚‚3 Montevkleo U. B.~‚‚ Adószám: 12011 06g~2-41

Sorszám: 4.

közös ajánlattevők képviseletében
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Ltnczényi Al;
Eladó

Adám és Tóth Béla Zsolt
Lzgatósági tagok

együttesen
4iG Nyrt


