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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&1I Bank 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Nagy Róbert Tibor üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és Varga Dezső gazdasági vezér
igazgató-helyettes
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről az

R&R Software Zn.
Székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás u 7.
Cégjegyzékszám: 01-10-044255
Adószám: 11504890-2-41
Bankszámlaszám: 10404065-40612454-00000000
Képviselő: Rozenberszki Zsolt értékesítési igazgató
a továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulirott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő „SZIL GW alkalmazásához szükséges szoftver karbantartási ás támogatási
szolgáltatások nyújtása “tárgyú beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő a Vállalkozót
hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen Vállalkozási keretszerződést (a
továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezi a — Szerződéshez fizikailag nem csatolt Vállalkozó által benyújtott ajánlat.

2. A szerződés tárgya

A Vállalkozónak a Szerződés I. számú mellékletét képező Műszaki Leírásban foglalt szoüver
karbantartási és támogatási szolgáltatásokat kell ellátnia.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással, így
a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
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3.2. Vállalkozó Felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles a feladatait a Szerződésben és a Műszaki Leírásban leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e kör
ben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen
vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja
a Vállalkozót a megállapított határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul Írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

3.6. Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be a Megrendelő hozzájárulása nélkül alvállalkozót.

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható m6don, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. A Megrendelő köteles minden olyan információt, elvárást, követelményt stb. a Vállalkozó részére
biztosítani, melyek a hatékony és kiváló minőségű munka végzéséhez, a szerződésszerű teljesítéshez
szükségesek.

4.2. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól,
ésjogosult azokat ellenőrizni.

4.3. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő jogosult sz
elvégzendő feladatok végrehajtását, azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.

5. A szerződés hatálya, teljesítés helye

5.1. Felek jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés 2021. október 1. napján lép
hatályba és 24 hónapig tart.

5.2. A szerződés teljesítése a feladat jellegéből következően — folyamatos teljesítést igényel.

5.3 A teljesítés helye Vállalkozó székhelye/telephelye.

6. Vállalkozói díj

6.1. A Műszaki Leírás szerinti átalánydíjas feladatok ellenértékeként Vállalkozót havonta nettó 250
000,- Ft ± ÁFA (azaz kettőszázötvenezer forint + általános forgalmi adó) vállalkozói díj illeti meg. Tört
hónap esetén a fizetendő díj a tárgy havi díj naptári napokra számolt arányosított része.

6.2. A Műszaki Leírás 3.2. pontjában foglalt szakértői szolgáltatás ellenértékeként Vállalkozót óránként
nettó 22 000,- Ft + ÁFA (azaz huszonkettőezer forint ± általános forgalmi adó) vállalkozói díj illeti meg.
A szerződés időbeli hatálya alatt a Megrendelő összesen legfeljebb 40 óra szakértői szolgáltatást jogo
sult igénybe venni. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a 40 órát tartalmazó órakeretet a jelen
szerződés időtartama alatt ne teljes mértékben hívja le. Vállalkozó jelen pontban foglaltakat elfogadja
és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít alTa
az esetre, ha Megrendelő a meghatározott órakeretet nem vagy nem teljesen használja fel.
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6.3. A vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és díjat magában
foglalja, Vállalkozó más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további költségek megtéri
tését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.4. Fizetési feltételek

6.4.1. A vállalkozói díj az adott hónapban felmerült feladatok teljesítését követően, az elfogadott és
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, az elvégzett feladatok ellentételezésére benyújtott a szám
vitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdés alapján kiállított számla ellenében kerül kifi
zetésre banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül. Megrendelő a Kbt. 27/A. ~
alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az e in’ oic ‚ nisz hu e-mail címen.

6.4.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek/szolgáltatások megnevezését,

TESZOR számot
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. nevét,

címét, adószámát és általa megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, fizetési
határidőként a számla kézhezvételétől számított 60 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a Vállalkozó adószámát, bankszámlaszámot, a bank nevét,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.~-ában foglalt

előírásoknak
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Áfa tv.) 58. ~‚ 169. ~ és a 175. ~ szerinti előírásoknak.

6.4.3. Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a 6.4.1. pont szerinti, a Megrendelő elektronikus számla befogadó e
mail címére. A 6.4.1. pontban meghatározott fizetési határidő a Megrendelő központi iktatójában történő
kézhezvételtől vagy a Megrendelő elektronikus számla e-mail címére történő beérkeztetésétől számít.
A számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított, és a Megrendelő részéről
teljesítésigazolásra jogosult személyek által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet), és
a Műszaki Leírásban meghatározott dokumentumok, ellenkező esetben a számla visszaküldésre kerül.

6.4.4. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon be
lül köteles Megrendelöt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury(ü~nisz.hu e-mail címre.

6.4.5. Vállalkozó köteles nyilatkozni adatairól a 3. számú melléklet kitöltésével és a Megrendelő részére
történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

6.4.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést
kizárja.

6.4.7. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Amennyiben a Megrendelő kifogást
emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10
naptári napon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását
követően újrakezdődik.

6.4.8.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.
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7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződéses feladat teljesítettnek tekintendő, ha a Vállalkozó a Műszaki Leírásban rögzített és a
konkrét eseti igénylésekben/bejelentésekben, illetve szakértői szolgáltatás igénybevétele esetén a
Megrendelővel egyeztetett feladatait szerződésszerűen teljesítette, és Megrendelő részéről sem
mennyiségi, sem minőségi kifogás nem merült fel, illetve kifogás esetén a Vállalkozó a hibát a megadott
póthatáridőre kijavította.

7.2. Vállalkozó a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig köteles Megrendelőnek megküldeni a
tárgyhónapban elvégzett és a Megrendelő által elfogadott feladatokról készült, a Műszaki Leírás I.
számú függeléke szerinti kimutatást és a Műszaki Leírásban rögzített egyéb dokumentációkat.

7.3. Megrendelő köteles a 7.2. pontban meghatározott dokumentumok kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül Teljesítést Igazoló Bizonylatot kibocsátani, vagy a teljesítés el nem fogadásról
nyilatkozni. Amennyiben Megrendelő kifogást emel (hibás teljesítés), a kifogás okairól írásban
tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltak javítására a kifogásban
meghatározott póthatáridőben.

7.4. Vállalkozó az adott teljesítésre vonatkozó számláját csak a Megrendelő által elfogadott és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat kézhezvételét követően nyújthatja be a 6.4.3. pontban meghatározott
címre. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra az alábbi személyek együttesen jogosultak:

Név: Nagy Róbert Tibor
Beosztás: üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Telefon: ±36(1) 7952699
E-mail; nagv.roberWi~nisz.hu

Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefon: ±36(1) 8964155
E-mail: var~a.dezso(~nisz.hu

8. Kötbér

8.1. Amennyiben Vállalkozó bármely, a szerződésben vagy a Műszaki Leírásban foglalt feladatot a
Műszaki Leírásban vagy a Megrendelővel egyeztetett határidőre a szerződésben meghatározottak szerint
nem teljesíti, akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért
köteles fizetni. A kötbér mértéke késedelmes óránként — vagy naponként meghatározott határidő esetén
naponta a szerződés teljes nettó (24 hónapra jutó) összegének 0,5%-a. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a szerződés teljes nettó (24 hónapra jutó) összegének 10%-a.

8.2. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés 7.3. pontjában foglaltak szerint kifogással él, akkor a
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Amennyiben Vállalkozó a kifogásban foglaltakat a Megrendelő
által a kifogásban meghatározott póthatáridőben nem javítja ki, kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke
a póthatáridő lejártát követő naptól a hiba kijavításáig naponta a szerződés teljes nettó (24 hónapra jutó)
összegének 1 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a szerződés teljes nettó (24 hónapra
jutó) összegének 20%-a.

8.3. Amennyiben Vállalkozó nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani és meghiúsulási kötbért követelni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes nettó
(24 hónapra jutó) összegének 30 %-a.

8.4. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
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jogosult a vállalkozási díjba beszámítani.

8.5. Megrendelő ajelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és jogosult a 8.3. pont szerinti meg
hiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

8.6. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét,
titoksértésenként, illetve adatsértésenként 1 000 000,- Ft (azaz egymillió forint) összegű kötbért köteles
fizetni (titoksértési kötbér).

8.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6.187. g-ának (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a telje
sítés alól’

8.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása aMegrendelő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés
következményeként megilletik.

9. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

9.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.

9.2. A Megrendelő a szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal
felmondja, úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások ellenértékét Vállalkozó részére
megfizetni. A Vállalkozó ezen Felül semmilyen további követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.

9.3. A Megrendelő a szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően a teljesítésig a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Vállalkozó bármely,jelen szerződésben foglalt
kötelezettségét súlyosan megszegi, Így különösen:

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a szolgáltatását az
esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll
érdekében;

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő
a hiba kijavítására vagy kicserélésre megfelelő határidőt tűzött, amely eredménytelenül telt el;

c) bármely határidőt elmulaszt, és a Megrendelő által tűzött póthatáridő is eredménytelenül telik
el, ideértve azt az esetet is, ha a késedelemmel érintett órák vagy napok száma miatt a
Vállalkozóval szemben maximális mértékű késedelmi kötbér érvényesíthető;

d) a Műszaki Leírásban foglalt bármely kötelezettségét hibásan teljesíti, és a hibát a Megrendelő
általa kijavításra vagy kicserélésre tűzött határidőben sem javítja ki megfelelően, ideértve azt
az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett napok száma miatt a maximális mértékű hibás
teljesítési kötbér érvényesíthető Vállalkozóval szemben;

e) ha a Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai
tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

f) a Vállalkozó fizetésképteleimé válik, ellene felszámolási eljárás indul, illetve a Vállalkozó
csőd-vagy végelszámolási eljárást kezdeményez;

g) ha aztjelen szerződés rendelkezése lehetővé teszi.

Megrendelő gyakorolhatja a szerződésszegésből eredő jogait, illetve igényelheti kárainak megtérítését
a 8.7. pontban foglaltak szerint.

A felmondást ajánlott tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

9.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást indokolt esetben, közös
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megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

9.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó
haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot, függetlenül az
adathordozó jellegétől.

10. Kapcsolattartás

10.1. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Tóth Attila
Beosztás: osztályvezető
Telefon: +36 1 795 2950
E—mail: totli.attila2(~nisz hu

Vállalkozó részéről:

Név: Tóth Attila
Beosztás: BSG vezető
Telefon: +36 1 436 7916
E-mail: attila.toth ( rrsoftware.hu

10.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról megfelelő időben, írásban
értesíti az érintett fél a másik felet.

10.3. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a kapcsolattartónak küldött és vissza-
igazolt e-mailen történő kapcsolattartásban állapodnak meg.

10.4. Az e-mail útján egymásnak küldött Üzeneteket mindkét fél írásos formának fogadja el. Az értesítés
akkor válik joghatályossá, ha azt a címzett visszaigazoltan átvette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

10.5. Felek kijelentik, hogy minden esetben — még alckor is, ha az akadályt a másik félnek a közlés
nélkül is ismernie kellett— kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

ii. Titoktartás

11.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra.

11.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási kötelezettség
terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi, a Megrendelő
működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

11.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az alkalmazottakat
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csak titoktartási nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja ajelen szerződés keretébe tartozó feladatok
elvégzése során.

11.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az

ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

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

11.5. A titoktartási kötelezettség amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik jelen szerződés
megszűnése után 3 évig áll fenn.

12. Szerzői jogi rendelkezések, jogszavatosság

12.1. Szerződő Felek ajelen szerződés keretében létrejövő szellemi alkotásokkal (művekkel) kapcsola
tos jogaikat és kötelezettségeiket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szjt.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint rendezik.

12.2. Vállalkozó kijelenti, bogy ajelen szerződés keretében létrejövő, a Vállalkozó munkavállalói által
készített szellemi alkotások (művek) tekintetében az Szjt. 30. ~ (1) bekezdése alapján, míg az általa
igénybe vett közreműködők által készített szellemi alkotások (művek) tekintetében az ezen személyek
kel kötött szerződések alapján a vagyoni jogok őt illetik, azokról szabadon rendelkezhet.

12.3. A Vállalkozó ajelen szerződés keretében létrejövő szellemi alkotások (művek) tekintetében a fel
használást teljeskörűen és kizárólagosan a Megrendelőnek engedélyezi. Ajelen szerződéssel a Megren
delőnek biztosított felhasználási engedély területi korlátozás nélküli és határozatlan időtartamú, kiterjed
valamennyi ismert felhasználási módra. Vállalkozó engedélyt ad Megrendelő részére a többszörözés
keretében arra is, bogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, illetve, hogy azt számítógépre vagy
elektronikus adathordozóra másolja.

12.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés keretében létrejövő, illetve ateljesítéshez felhasz
nált valamennyi szellemi alkotáson harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen szerzői
joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a Megrendelőnek az adott művek jelen szerződés szerinti
hasznosításához szükséges jogát korlátozná, vagy akadályozná.

12.5. Ha a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendelő hasznosításhoz
szükséges jogai sérülnek, Úgy a Megrendelő felhívására Vállalkozó köteles a szükséges hozzájáruláso
kat saját költségére megszerezni. Amennyiben erre Megrendelő felhívására nem kerül sor, úgy Megren
delő jogosult a hozzájárulásokat a Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a jelen szerződés szerint
fizetendő vállalkozási díjat, illetve díjrészletet arányosan csökkenteni, illetve ajelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

12.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő szellemi alkotások
(művek) felhasználásáért és a felhasználás további engedélyezéséért fizetendő ellenszolgáltatást a Meg
rendelő által megfizetendő,jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj tartalmazza, így a Vállal
kozó ezt meghaladó díjazásra nem jogosult.

12.7. Amennyiben harmadik személy azonjogalapból eredő követeléssel él, hogy a szerződés teljesítése
során létrejövő eredménytermék, illetve a felhasználási engedély védelem alatt álló jogokat sért, a
Vállalkozó és mindenkori jogutódja a Megrendelő ilyen igénye esetén, saját költségén jogvédelmet
biztosít és átvállalja minden kártérítés és egyéb ősszeg megfizetését, joghátrány elhárítását, melynek
megfizetésére, illetve viselésére a Megrendelőt kötelezik.
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13. Vis Major

13.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

13.2. A jelen pont értelmezése szempontjából felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Vállalkozónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Vállalkozó részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik, fel
téve, bogy ezen körülmények ajelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban
még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatók, így különösen:

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

virálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.

13.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely össze
függést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

13.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymás
sal a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást
nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

13.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén
sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

13.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll
a szerződéstől írásban elállni. Ez esetben mindkét fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
a felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

14.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az
irányadók.

14.3. A szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

14.4. 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.

14.5. 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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazonjog jövőbeni gyakorlásáról isle 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 érvényes.
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14.6. Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják cl.

14.7. A szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, I példány Vállalkozót
illeti. A szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag
írták alá.

14.8. Ezen szerződés elválaszthatalan részét képezik az alábbi mellékletek.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki Leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat minta
3. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól

Budapest,2O2~1P ~.5- : .„- ‚

»1

Vállalkozó Nagy R. • ~jj Tibor üzemeltetési vezerigaz
gató-helyettes ésa R&R Software Zrt. ‚. . . .

103$ Budapes’. RÓbY May&’L1. Varga Dezso gazdasagi vezérigazgato-he
Adószkm: 11504890441 lyettes
C8. 01-10-044255 . . ‚ ..

1. NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szol
gáltató Zártkörűen Működő Részvénytár

saság
Megrendelő



1. számú melléklet

SZIL GW alkalmazásához szükséges szoft
ver karbantartási és támogatási szolgálta

tások nyújtása

Műszaki leírás

Bevezetés
A NISZ Zrt-nek, mint távközlési szolgáltatónak az Eht. 92. * (4) bekezdésben előírtak szerint,
az arra jogosult szervezetek számára hozzáférést kell biztosítania a szolgáltató által kezelt ada
tokhoz.
A NISZ Zrt. a törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében speciális alkalmazást fejleszte
tett SZIL GW néven.
A SZIL OW alkalmazás lehetővé teszi a törvényi kötelezettségeknek megfelelő automatikus
adatszolgáltatást a NISZ hálózatában üzemelő FusionR BSS rendszerben kezelt adatok alapján.

Beszerzés tárgya, időtartama
A beszerzés tárgya a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság SZIL OW alkalmazásához szükséges szoftver karbantartási és támogatási szol
gáltatások (továbbiakban Támogatás) nyújtása.
A beszerzés tárgya havidíjas szolgáltatást és lehívható órakerethez kötött szakértői szolgáltatást
foglal magában:

Havi átalányd[jas szolgáltatások (karbantartás):
. Hot-Line Support szolgáltatás
. Karbantartási és szoftverkővetési szolgáltatás
. Hibajavítás (garancia kiterjesztés)

Óradijas szolgáltatás (maximum 40 óra időtartamban a szeirődás alatt) (tá
mogatás):

. szakértői szolgáltatás, melynek részletes felsorolása a 3.2 pontban látható.

A Karbantartás és támogatás nyújtásának időtartama: a szerződés hatálybalépésétől, de legko
rábban 2021.10.01. napjától számított 24 hónap.



A beszerzés keretén belül elvárt szolgáltatások tartalma

Havi átalányd(jas szolgáltatások

Hot-Line Support (HLS) szolgáltatás
A Hot-Line Support szolgáltatás keretein belül az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére, munka
napokon 8:00-18:00 között biztosítja az Ajánlatkérő bejelentéseinek fogadását és feldolgozását,
valamint az Ajánlattevő támogatási feladatait ellátó szakembereinek rendelkezésre állását.
Az Ajánlattevő által nyújtott szolgáltatás lehetővé teszi Ajánlatkérő számára a SZIL GW rend
szerrel kapcsolatos bejelentések, igények benyújtását telefonon, e-mailen, valamint Web alapú
igénybejelentő rendszeren keresztül.
Kritikus hiba esetében a vészhelyzet mielőbbi elhárítása érdekében a bejelentés először telefo
non történik. Amint a kritikus hiba elhárítása ezt lehetővé teszi, Ajánlatkérő a hibát a web alapú
igénybejelentő rendszerbe is bejelenti.
A web alapú igénybejelentő rendszer biztosítja a lehetőséget az alábbi információk rögzítésére:

. bejelentés tárgya

. bejelentés részletes leírása

. bejelentés kategorizálása (hiba)

. hiba esetén, hiba minősítése: kritikus hiba, súlyos hiba, egyéb hiba

. igényelt határidő (támogatás kérése esetén)

. csatolmányok

A HLS szolgáltatás keretében az Ajánlattevő biztosítja az Ajánlatkérő bejelentéseinek nyomon
követhetőségét a Web alapú igénybejelentő rendszeren keresztül. A bejelentések változása ese
tén Ajánlatkérőt értesíteni kell (elsődlegesen e-mailben).

Karbantartási és szoftverkövetési szolgáltatás
A SZIL (3W rendszerre vonatkozó karbantartási és szoih’erkövetési szolgáltatás keretében
Ajánlattevő az alábbiakat biztosítja Ajánlatkérőnek:

. kompatibilitás SZIL (3W rendszer implementációja során kialakított informatikai archi
tektúra komponensek — különös tekintettel, de nem kizárólag a web kiszolgáló, operá
ciós rendszer — a gyártó által támogatott verzióival.

. Ajánlatkérőnél működő, és az adatszolgáltatás alapját jelentő FusionR BSS rendszer
változásainak követése.

. Ajánlatkérő részére a SZIL (3W alapszolgáltatásait megvalósító szofWerkomponensek
Új verzióihoz való hozzáférés biztosítása.

. A SZIL (3W felhasználói, rendszeradminisztrátori és üzemeltetési dokumentációit
Ajánlattevő elektronikus formában biztosítja. Ajánlattevőnek az előzőekben meghatá
rozott elektronikus dokumentumokat évente 2 alkalommal (de legalább félévente) felül
kell vizsgálnia, a szükséges módosításokat át kell vezetnie és Ajánlatkérő rendelkezé
sére kell bocsátania. Verzióváltás megvalósítása esetén az Ajánlattevőnek a &issítő
szoftvercsomag átadásával egyidejűleg ideiglenes felhasználói dokumentációt kell bo
csátania az Ajánlatkérő rendelkezésére, mely az előző pontban meghatározott féléves
felülvizsgálat során belekerül a dokumentációba.
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További elvárások szoftverkiadásra vonatkozóan:
. Az Ajánlattevő szoftverkövetéssel járó változásokról legalább 30 nappal előre írásban

tájékoztatja Ajánlatkérőt:
. Az új release kiadásakor Ajánlattevő biztosítja, hogy a release telepítése után:

o a módosított funkciók az egyeztetett követelményeknek megfelelően működje
nek,

o a SZIL GW a release által dokumentáltan nem módosított szolgáltatásai válto
zatlanul megfeleljenek a rendeltetésszerű alkalmazás követelményeinek,

o a módosult SZIL OW rendeltetésszerű alkalmazásával az Ajánlatkérő a hatályos
jogszabályi előírásoknak maradéktalanul meg tudjon felelni.

. A release-k éles környezetbe telepítése közben bekövetkezett olyan hiba (hibás frissítő
szofivercsomag vagy dokumentáció), amelyért Ajánlattevő felelős, minden esetben kri
tikus hibának minősül és Ajánlattevő köteles a hiba javítása során a kritikus hibára meg
határozottak szerint eljárni.

Hibajavítás (garancia kiterjesztés)
Ajánlattevő hibajavítás keretében az alábbi feladatokat végzi:

. hiba megszűntetése átmeneti intézkedéssel, ha erre van lehetőség és igény Ajánlatkérő
részéről

. a hiba okának megszüntetése
• funkcionális javítással

adatjavítással
. a hiba következtében létrejött hibák javítása

Az Ajánlatkérő a SZIL OW rendszer meghibásodását a 3.1.1 pontban meghatározottak szerint
jelenti be, az ott feltüntetett adattartalommal.
Ajánlattevő a hibakezelés során az aktív bejelentéseket az osztályuk szerint kezeli. Minden
egyes hiba Ajánlatkérő által jóváhagyott osztályba kerül:

. Kritikus hiba: a SZIL OW valamely komponensének vagy Ajánlattevő által nyújtott
valamely szolgáltatásnak olyan hibája, amely Ajánlatkérő normális üzletmenetétje
lentős mértékben akadályozza.

. Példa: Igénybevevő szervezet bármely okból, ideérve a FusionR BSS rendszerrel
történő együttműködés hibáját is, nem kap adatot.

. Súlyos hiba: a SZIL OW valamely komponensének vagy Ajánlattevő által nyújtott
valamely szolgáltatásnak olyan hibája, amely Ajánlatkérő normális üzletmenetét
megnehezíti, késlelteti.

. Példa: Adatszolgáltatást igénybe vevő szervezet teszt üzenetére nem ad választ a
rendszer, de az adatkérései megválaszolásra kerülnek.

. Egyéb hiba: a SZIL OW valamely komponensének vagy Ajánlattevő által nyújtott
valamely szolgáltatásnak olyan hibája, amely Ajánlatkérő normális üzletmenetét lé
nyegesen nem befolyásolja. Ide tartoznak az olyan hibák, amelyek egyes felhaszná
lói funkciók használatát megnehezítik, de az üzletmenetet alapvetően nem akadá
lyozzák, továbbá minden nem kritikus vagy súlyos besorolású hiba.
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Ajánlattevőnek a hibát az alábbiakban meghatározottak szerint kell kijavítania az éles környezet
tekintetében:
Hiba típusa Hibaelhárítás Hibaelhárítás átmeneti funkciójavítás

megkezdése befejezése megoldás
[munkaóra] [munkaóra] (*)
(*)(**)

Kritikus hiba 4 8 12 60
Súlyos hiba 8 12 24 120
Egyéb hiba 20 72 - ütemezett release

(*) A munkaórák számítása a HLS szolgáltatás időszakának figyelembe vételével történik.
(**) Hibaelhárítás megkezdésének minősül a bejelentés állapotváltozása, vagy a hibaelhárítás

megkezdéséről küldött tájékoztató, a bejelentéshez írt megjegyzés formájában.
A hibaelhárításra vonatkozó további előírások:

. A hibajavításra meghatározott határidők ajavítás (szotkverhiba esetén a kijavított SZIL
GW szoftver, adatjavítás esetén az adatjavító script) Ajánlatkérő részére történő átadá
sára vonatkoznak.

. A kritikus hiba elhárításán az Ajánlattevő a HLS szolgáltatás időszakában megszakítás
nélkül köteles dolgozni.

. Amennyiben indokolt és lehetséges, a hibaelhárítás idejére Ajánlattevő átmeneti meg
oldást biztosít.

. Az Ajánlattevőnek a hiba megoldását azonnali hibajavításként (hotfix) vagy verziófris
sítésként (release) kell kiadnia.

. Amennyiben a hibajavítás következtében szükséges, Ajánlattevő köteles az érintett
szoftver dokumentációkban a szükséges módosításokat átvezetni.

. Ajánlattevő a hibajavítás megtörténtét, valamint a hibajavítással kapcsolatos lényeges
információkat, adatokat a Web alapú igénybejelentő rendszerben rögzíti.

. A hibajavítás elfogadását Ajánlatkérő a web alapú igénybejelentő rendszerben tett be
jegyzéssel igazolja.

. A hibajavítással kapcsolatos vita esetén Felek egyeztetést tartanak.

Szakértői szolgáltatás (órad(jas szolgáltatás)
Ajánlattevő által nyújtandó szolgáltatások a Szakértői szolgáltatás keretein belül:

. konzultációs szolgáltatás,

. konfiguráció elemzés,

. rendszer paraméterezési szolgáltatás,

. rendszer új verziójának telepítése, telepítésének támogatása, vagy adatmigráció

. távoli és helyszíni támogatási szolgáltatás,

. a rendszer egyes komponenseinek igény szerinti testre szabása,

. egyes integrációs modulok működésének és az üzemeltetés támogatási folyamatolmak
igény szerinti finomhangolása,

. egyedi megrendelői igények megvalósítása (kivéve a kapcsolódó FusionR BSS rendszer
változásai miatt szükséges változtatásokat, melyeket Ajánlattevő a Karbantartási és
szoftverkövetési szolgáltatás keretében nyújtja Ajánlatkérő részére),
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. hibajavítás, amennyiben a hiba olyan okból következik be, amelyért Ajánlatkérő a fele
lős.

A szakértői szolgáltatást Ajánlattevő az Ajánlatkérővel történt egyedi megállapodása szerinti
feltételekkel (mód, helyszín, határidő) teljesíti.
Az egyedi megrendelői igény megvalósítása esetén az Ajánlattevőnek az egyedi megrendelői
igény megvalósításának átadásával egyidejűleg ideiglenes felhasználói dokumentációt kell bo
csátania az Ajánlatkérő rendelkezésére, mely a 3.1.2. pontban meghatározott féléves felülvizs
gálat során belekerül a dokumentációba karbantartási és szofiverkővetési szolgáltatás kereté
ben.
Az Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján szakértői szolgáltatás keretében a FILS szolgáltatás
kiterjesztését kérheti eseti jelleggel munkanapokon 0:00-8:00-ig, illetve 18:00-24:00-ig, vala
mint munkaszüneti napokon.

Kimutatás
Az Ajánlattevő köteles a havonta elvégzett feladatok vonatkozásában a tárgyhónapot követő hó
5. napjáig havi kimutatást készíteni, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. a tárgyhónapban elvégzett feladatok ismertetése, a Műszaki Leírás 3. pontjában részle
tezett feladattípusok szerint lebontva

. konzultáció esetén az adott hónapban elvégzett, konzultáció körébe eső feladat időtar
tama és a fensmiaradó órakeret

. SLA sértés esetén az SLA sértéssel érintett feladat részletezése úgy, hogy abból egyér
telműen megállapíthatóak legyenek az SLA sértés körülményei és következményei
(kötbér)

. a kimutatás mellékleteként az összes tárgyhóban elvégzett tevékenységről a kiállított
munkalapra vonatkozó elektronikus bejelentő rendszerbeli, bejelentés azonosító

. cégszerű aláírás.

A kimutatás minta a Műszaki leírás 1. számú függelékében szerepel.



Műszaki leírás 1. számú függeléke

JELENTÉS

Vállalkozó neve:
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Müködő Részvénytár
saság
Tárgyi időszak: 20
Szolgáltatás típus:
Szerződés tárgya:
Vállalkozási szerződés száma:

. az elvégzett feladatok meimyisége, SLA prioritásonként

SLA sértés történt: igen/nem
. Munkalap száma, SLA sértés időtartama

Egyéb megjegyzéw

Kelt:

Megrendelő Vállalkozó



2. számú melléklet
sea NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

H-108i Budapest, Csokonai utca 3.

N ~ s z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat i.O

Teljesítést Igazoló Bizonylat

~Készült. . .

Hely: I I Dátum: I
‘. ..: Jeleifvani~ák ‚.

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosz- Képviselő (2) neve, be
NISZ tása: osztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megneve
zése:
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 fog
laltak 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 teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)



3. számú melléklet

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

N I ~ 6-NY6 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen R&R Software Zrt.
Működő Részvénytársaság
CéRiegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő
aláhúzandó): 01-10-044255
Adószám: 11504890-2-41 Uniós adószám: HU11504890
Kapcsolattartó adatai
Név: Tóth Attila Beosztás: BSG vezető

Telefonszám: +36 1 436 7916 E-mail cím: attila.toth@rrsoftware.hu
Cím
Székhely (ország, irón yítószám, város, utca, házszóm):
1038 Budapest, Ráby Mátyás u 7.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószóm, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kelt tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irón yítószóm, város, utca, házszóm):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, Város, utca, hózszám):

Számlavezető bank
Neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 406 Budapest (1033 Budapest, Flórián tér 1.)
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10404065-40612454-00000000 H U F
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. Külöribözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5W]:
XIII/A. fejezet, 169.5.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. feje- NEM

zet, 169.5.(p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fe- Tevékenység alapján mentes [áfa
169.5.(n)]: NEM jezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002’1’,i XLIII. törvény]: NEM
NEM NEM

Kelt.&~.2’ 4.45

Cégszerű aláírás

‚~




