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Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg.0 1-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Varga Dezső, gazdasági vezérigazgató-helyettes és Vetési Iván ügyfélkapcsolati és
szolgáltatási vezérigazgató-helyettes
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1. torony. 4. em.
Cégjegyzékszám: Cg.01 -09-367756
Adószám: 12012187-2-41
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11715007-20339614-00000000
Képviselő: Tóth Tamás ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó,

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

1. Előzmények

1.1 Megrendelő „OPTEN céginformációs szolgáltatások” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le. Az
eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a
jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják, hogy jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéshez fizikailag nem csatolt a Vállalkozó által
benyújtott ajánlat.

1.2 Felek kijelentik, bogy jelenjogviszonyra a közbeszerzésekről szóló többszörösen módosított 2015.
évi CXLIII. törvény szabályai nem vonatkoznak, mert a szolgáltatás értéke nem éri el a nettó 15
millió forintos közbeszerzési értékhatárt.

2. A Szerződés tárgya

2.1. Jelen Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az I. számú
mellékletet képező Műszaki Leírásban meghatározott OPTEN céginformációs szolgáltatások és
kiegészítő modulokhoz felhasználói hozzáférés biztosítását egyedi megrendelések alapján.

2.2. Megrendelő feladatokkal kapcsolatos szakmai követelményeit, valamint a feladatok részletezését
az I. számú mellékletet képező Műszaki Leírás tartalmazza.
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3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó köteles a Jelen Szerződés, valamint annak I. számú mellékletét képező Műszaki
Leírásban részletezett feladatok elvégzésére, amelyekért a 6. pontban rögzített vállalkozói díjra
jogosult.

3.2. Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással,
így ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.3. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért azzal, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatás adatait
közhiteles, hivatalos, illetve egyéb forrásból (a továbbiakban együttesen: Forrás) származó
adatokból állítja össze, amely adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és
valódiságáért a Vállalkozó teljes mértékben kizárja bármilyen és mindenfajta felelősségét,
tekintettel arra, hogy a Vállalkozónak az adatok vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége
nincs. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű
gondossággal Jár el.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben 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 módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő köteles a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges információk és feltételek
biztosítására, valamint szerződésszerű teljesítés esetén vállalkozói díj megfizetésére.

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

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

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

5. A Szerződés hatálya, teljesítés helye

5.1. Felek jelen Szerződést határozott időtartamra kötik. A Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján
lép hatályba; és a 6.2. pontban meghatározott keretösszeg kimerülésével egyidejűleg, de legkésőbb
36 hónap elteltével megszűnik. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést, akkor
az a később aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

5.2. A teljesítés helye: A szolgáltatást online adatbázis hozzáféréssel kell biztosítani, a garantált
szolgáltatási időszak illeszkedik a kormányzati munkarendhez: H-Cs 8-17, P: 8-14.
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6. Vállalkozói díj

6.1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként a keretösszeg erejéig, a Vállalkozó
benyújtott ajánlatában szereplő egységárak alapulvételével kiszámított és a Felek által az eseti
megrendelések során megállapított, általános forgalmi adóval növelt vállalkozói díj illeti meg,
amely évente, a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) alapján kerül kifizetésre.

6.2. A Szerződés keretösszege: nettó 14.500.000, - Ft, azaz tizennégymillió-ötszázezer forint.

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
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

A Felek rögzítik, hogy az ÁFA mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

6.4. Fizetési feltételek

6.4.1. A 2. pontban foglalt feladatok elvégzését követően Megrendelő évente Teljesítést Igazoló
Bizonylatot állít ki. A vállalkozói díj az aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, az elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdés alapján kiállított számla ellenében kerül kifizetésre banki átutalással, a számla
kézhezvételétől számított 60 napon belül., mely fizetési időtartamba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje, azzal, hogy számlareklamációnak kizárólag az alábbi esetekben van helye:

. hibás vevő adatok a számlán,

. hibás dátumok a számlán,

. számszaki hiba,

. nincs megrendelés,

. nincs T]B,

. hivatkozott számla visszaküldve,

. hivatkozott számla nincs a nyilvántartásban,

. korrekció, módosítás kérés,

. szállító kérésére visszaküldés,

. téves számlázás,

. egyéb formai hiba,

. egyéb tartalmi hiba,

. duplán érkezett számla.

6.4.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított szolgáltatás megnevezését, TESZOR számát,
- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét

címét és adószámát,
- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által

megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 60 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felehiie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afatv.) 58. ~ és 169. * és elektronikus számla esetén a 175*-a szerinti előírásoknak.

6.4.3. Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.). Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus számla
befogadását az e invoice(ü2nisz.hu e-mail címére. A 6.4.1. pontban meghatározott fizetési határidő
a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezéstől számít. A számla kötelező melléklete az
előírásnak megfelelően kiállított, és a Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyek
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet), ellenkező esetben a számla
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visszaküldésre kerül. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával
kapcsolatosan, Úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

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

6.4.5. A felek a Cégbiróság által nyilvántartott főbb adataikban (név, cégforma, adószám,
bankszámlaszám) bekövetkezett változásról kötelesek egymást 3 naptári napon belül írásban
tájékoztatni, valamint meglcüldeni a~email címre.

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

6.4.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen Szerződéssel kapcsolatban az
előlegfizetést kizárja.

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.

6.4.9. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Vállalkozó részére a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:155. ~ (1) bekezdések szerinti késedelmi kamatot
köteles fizetni. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 6.4.3. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy nem a 6.4.3 pont
szerinti e-mail címre küldi meg, vagy a számla egyéb jelen Szerződésben szabályozott okból
nem fogadható be.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződéses feladatok teljesítése a Szerződés időtartamán belül, az 1. számú mellékletet képező
Műszaki Leirásban foglaltaknak megfelelően az egyedi megrendelésben meghatározott
határidőkre, legkésőbb az 5.1. pontban meghatározott határidőig történik.

7.2. Vállalkozó a Megrendelő egyedi megrendelései alapján felhasználói hozzáférést biztosít az egyedi
megrendelésben meghatározott számú konkurens felhasználó számára az egyedi megrendelésben
szintén meghatározott céginformációs termékhez vagy kiegészítő modulhoz.

7.3. A szerződéses feladat teUesítettnek tekintendő, ha a Vállalkozó a 2. pontban meghatározott
feladatokat szerződésszerűen teljesítette és a Megrendelő részéről Sem mennyiségi, sem minőségi
kifogás nem merült fel, illetve kifogás esetén a Vállalkozó a hibát a megadott póthatáridőre
kijavította.

7.4. Vállalkozó köteles a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig Megrendelő részére az adott hónapban
megrendelt és felhasználásra átadott termékeket összesítve tartalmazó Összesítőt megküldeni.
Megrendelő az Összesítő visszaigazolt átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles Teljesítést
Igazoló Bizonylatot kibocsátani, vagy a teljesítés el nem fogadásáról nyilatkozni. Amennyiben
Megrendelő kifogást emel (hibás teljesítés), a kifogás okairól írásban tájékoztatja Vállalkozót.
Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltak javítására a kifogásban meghatározott póthatáridőben.

7.5. 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: Dr. Hillier Dorottya
Beosztás: szolgáltatásmenedzsment igazgató
Telefon: ±3618964969
E-mail: hillier.dorottyaeszter(d~nisz.hu
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Név: Jakab József
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon: ±3617954607
E-mail: akab.Jozsefl2i~nisz.hu

8. Kötbér

8.1 .Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a feladatát a Szerződésben, Illetve a
hibaelhárítást a Műszaki Leírásban rögzített határidőre a Szerződésben meghatározottak szerint
nem teljesíti akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi
kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó vállalkozói
díjának 1%-a naponta. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett nettó
vállalkozói díj 20°o-a. A Vállalkozó nem kötelezhető a kifogásolt hiba kijavításának
elmulasztásából származó késedelmi kötbér megfizetésére abban az esetben, ha a Megrendelő által
támasztott kifogás nyilvánvalóan alaptalan, vagy a szolgáltatás teljesítése szempontjából annak
Csupán lényegtelen elemét érinti.

8.2.Amennyiben a Megrendelő a Szerződés 7.4. 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 hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díjának 1%-a naponta.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó
vállalkozói díjának 20° o-a.

8.3. Amennyiben Vállalkozó nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani és meghiúsulási kötbért követelni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes 6.2.
pontban meghatározott keretösszeg 30 %-a azzal, hogy a meghiúsulás esetére kikötött kötbér
követelése egyúttal kizárja a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésének
követelését.

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

8.5.Megrendelő a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és jogosult a 8.3. pont szerinti
meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

8.6. Amennyiben a felek bármelyike 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. *-ának (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, Illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kőtbér megüzetése nem mentesíti
a teljesítés alól.

8.8.Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 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. Tekintettel ana, hogy a Megrendelő a Magyar Állam tulajdonában álló társaság ~tulajdonosi
joggyakorló: Belügyminisztérium (cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.)], amelynek
tevékenységi köreit a jogszabályok határozzák meg, 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
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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) a jelen Szerződésben foglalt bármely határidőt elmulaszt, és a Megrendelő által tűzött
póthatáridő is eredménytelenül telik el, ideértve azt az esetet is, ha a késedelemmel érintett
napok száma miatt a Vállalkozóval szemben maximális mértékű késedelmi kötbér
érvényesíthető;

d) ajelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét hibásan teljesíti, és a hibát a Megrendelő
által a 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 Vál lalkozóval szemben;

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

f) a Vállalkozó fizetésképtelenné 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.

9.4. A Vállalkozó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megrendelő bármely,
jelen Szerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felek rögzítik, hogy súlyos
szerződésszegésnek tekintik, ha a Megrendelő a vállalkozói díjat a határidő lejártát követő 8 napon
belül indokolatlanul nem fizeti meg.

9.5.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást indokolt esetben, közös
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.

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

9.6. 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, fbggetlenül az adathordozó jellegétől. Az olyan adat, információ, dokumentum
tekintetében, amely esetében a visszaszolgáltatási kötelezettség nem értelmezhető, a jelen
Szerződés II. pontja az irányadó.

10. Kapcsolattartás

10.1. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:
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Megrendelő részéről:

Név: Jakab József
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon: ±36 17954607
E-mail: Jakab.Jozsef(~nisz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Krajnyák Zoltán
Beosztás: Kiemelt Ugyfélkapcsolati Menedzser
Telefon: ±36/70-977-3787
E-mail: krajnyak.zoltant2~oyten.hu

10.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról 2 munkanapon belül,
írásban értesíti az érintett fél a másik felet. A kapcsolattartók személyének változása külön
szerződésmódosítást nem igényel.

10.3. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a kapcsolattartónak küldött és
visszaigazolt 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 akkor is, ha az akadályt a másik fétnek a közlés
nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

11. 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. A feleket, továbbá a felek által a teljesítésbe bevont szakembereket titoktartási kötelezettség
terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi, a felek
működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

11.3. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
másik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felek kötelezettséget vállalnak arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaikkal a titoktartási kötelezettséget betartatják és az
alkalmazottakat csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatják a jelen 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 5 évig áll fenn.
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12. Vis Major

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

12.2. Ajelen 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,
feltéve, hogy ezen körülmények a Jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

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

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

terrorcselekmények;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely
összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

12.4. Ajnermyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással 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.

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

12.6. 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.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1. 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.

13.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései

az irányadók.

13.3. A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

13.4. 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.

13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazonjog 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 érvényes.

13.6. Felek jelen Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.



13.7. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, I példány
Vállalkozót illeti. A Szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írták alá.

13.8. Ezen Szerződés elválaszthatalan részét képezik azalábbi mellékletek.

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

40. ~g.

~l Opton InIo,mat~k0z kit
q “B88uciópó~i, Dunovíróg UtCa 2
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Adószóm: 2OI2t87.2~i gazdasági vezérigazgató- ügyfélkapcsolati és
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OPTEN Kfl. helyettes L . szolgáltatási
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Megrendelő

NlSL N.iuzeti ~ntoKommUfl~LáCió5 Szolgáltató
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lOSt Budapest. Csokotlai utca 3.

Adószám 10585560-2-44
51
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I. sz. melléklet

Műszaki leírás

Beszerzés céljának leírása:
Ajánlatkérő az ellátási körében felmerülő céginformációs szolgáltatások igényeire
tekintettel beszerzési eljárást ír ki OPTEN céginformációs szolgáltatások és kiegészítő
modulokra vonatkozó keretszerződés kötésére, a keretszerződés 14,5 Millió Ft-ig vagy
legfeljebb 3 évig köthető. A keretszerződésnek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a
céginformációs szolgáltatások felhasználóra bontva egységárasan lehívhatóak legyenek,
a megajánlott céginformációs adatbázishoz konkurens felhasználói hozzáféréseket
igényelünk.
A beszerzési tárgya szolgáltatásmegrendelés.
A keretszerződésben legyen mód az alábbi hozzáférések lehívására:

CÉGTÁR Online
Pénzügyi adatok és eltiltott személyek jelölése modtillal L ‘L.’

cégek, egyéni vállalkozók, nonprofit és költségvetési szervezetek,
(cég)lista, (cég)kivonat, (cég)másolat és hirdetttéhyék~~ :‚ ‘ “ ‘

1 egyidejű felhasználóval ‘ .

Opten Kapcsolati Háló modul
(kizárólag a CEGTÁR Online pénzügyi adatokkal szolgáltatással együtt rendelhető)
cégek és magánszemélyek közötti kapcsolatok keresése és megjelenítése
Opten Kapcsolati Háló kiegészítő Modul
2 szöveges és 2 képi adat
(kizárólag a kapcsolati háló mellé rendelhető)
Opten Címkapcsolati Háló Modul (kizárólag a kapcsolati háló mellé rendelhető) az
OPTEN Kapcsolati Háló székhelycímre vonatkozó továbbfejlesztett változata
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul kereskedelmi hitelkeret
Automatikus javasolt kereskedelmi hitel maximum számítás
Kapcsolati Térkép
Összetett cégstruktúrák, tulajdonosi láncok grafikus ábrázolása egy képernyőn
Cégellenőrző Szolgáltatás
Pozitív és negatív információk ellenőrzése
Zrt. tulajdonosok modul
Tulajdoni arányok, szavazatok jelölése
Opten ldővonal modul
Vállalkozások életpályájának átlátható, grafikus szemléltetése ‘

OPTEN - RIPORT kiegészítő modul kockázati besorolás
Cégek besorolása kategóriákba kockázatosság szerint + Válságállósági Index
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul kockázati index
Cégek indexelése 1-100-ig kockázatosságuk szerint
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul kereskedelmi hitelkeret
Automatikus javasolt kereskedelmi hitel maximum számítás
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul végső tulajdonos
Tulajdonosi lánc legfelső szintjén álló tulajdonosok listázása
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul közvetett tulajdonosi befolyás modul
Magánszemély közvetlen és közvetett módon tulajdonolt cégei
Tulajdonosi befolyás mértéke (Tulajdoni hányad modul)
Tulajdoni arányok, szavazatok jelölése
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Cégelemzés modul korlátlan lekérdezéssel
Részajánlat tételre jelen eljárásban nincs mód.

Előzmények:
Az Ajánlatkérő jelenleg is több OPTEN hozzáféréssel is rendelkezik, különböző
időszakokból, különböző hozzáférésekre, különböző mennyiségekre, ezeket tervezi
fordulónapon beforgatni az Ajánlatadóval kötendő keretszerződésbe, ezzel egyidőben a
korábbi megrendeléseket felmondással tervezi megszüntetni.

„ ‚ ‚ Szerződés ‚Szerzodes szama .... Fordulonap
kotes eve

2016/01/150 2016 2022.01.20
2011/01/84 2011 2021.12.31
2011/01/84 2011 2021.12.31
2008/06/136 2008 2021.12.31
OF/2020/11/056 2020 2021.11.18
2020/11/120 2020 2021.11.18
2019/10/077 2019 2021.10.06
EO/2018/09/25 2018 2021.09.18
2018/09/111 2018 2021.09.18
2015/09/056 2015 2021.09.18
2016/07/189 2016 2021.07.27

lelenlegi helyzet fyI. ioRszabálvi körnvezet~, a tár2vi. informatikai környezet leírása (Pl.
üzemeltetési, karbantartási feladat esetén az üzemeltetendő, karbantartandó eszköz stb.
lehető legpontosabb ismertetése).
Nyertes aiánlattevő részéről elvárt és megvalósítandó feladatok leírása

Az Ajánlattevőnek a keretszerződésben biztosítani kell a lehívható szolgáltatásokhoz
való felhasználói hozzáférést a kért mennyiségre (legfeljebb a keretszerződés
keretének felső határáig van lehetőség szolgáltatás mennyiséget lehívni), egy-egy
megrendelés esetén legalább 1 éves időtartamra. A hozzáféréseket keretszerződésből
történő lehívás esetén legfeljebb 5 munkanapon belül biztosítani szükséges. Az
adatbázisoknak biztosítania kell a rendszeresen frissített adatokat (napi/heti
gyakoriságban).
A rendszer elérhetőségét folyamatosan szükséges biztosítani éves legalább 99%
mértékben.

Marketing Modul
Pénzügyi és létszámadatokra történő leválogatást biztosít
Bankszámlaszám modul
Bankszámlaszám alapján történő keresés
Bővített Egyéni Vállalkozói modul, egyéni vállalkozók pénzügyi adatai
APAFI Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás Eljárásfigyelő Alap modul Legfontosabb
cégeljárások figyelése Telepített
APAFI Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás Eljárásfigyelő Alap modul Legfontosabb
cégeljárások figyelése Online Cégigyelő extra és Adós modullal
Cégösszehasonlítás modul korlátlan lekérdezéssel
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A hibák elhárítására vonatkozóan az Ajánlatadó kritikus hiba esetén 4 órán belüli, nem
kritikus hiba esetén 24 munkaórán belüli hibajavítást vár el.

Teljesítés határideiével kapcsolatos adatok:
Az Ajánlatadó a lehívott szolgáltatásokra vonatkozóan legalább 1 éves hozzáférés
biztosítását várja el, és legfeljebb a keretszerződés kötésétől számított 3 évig
biztosíthatóak a szolgáltatások.
Az Ajánlattevő keretszerződés alapján a lehívott szolgáltatásokra vonatkozóan
(elektronikusan) nyújthatja be teljesítés igazolást követően a számláját, 60 napos fizetési
határidővel.

Teljesítés helye:
A szolgáltatás online adatbázis hozzáféréssel kell biztosítani, a garantált szolgáltatási
időszak illeszkedik a kormányzati munkarendhez: H-Cs 8-17, P: 8-14.

Teljesítéssel kapcsolatos eEvéb feltételek meghatározása:
Az Ajánlattevőnek adatbázis hozzáférés biztosításához szükséges a jogosultságokat
berendeznie, és a hozzáféréshez szükséges felhasználói adatokat e-mail szükséges a
kapcsolattartó részére megküldenie.

A teliesítési2azolás kiállítása érdekében átadandó dokumentumok
- nincs ilyen direkt követelmény (a hozzáféréshez küldött felhasználói adatok

átadásától van lehetőség a beállítások ellenőrzésre, visszajelzést követően teljesítés
igazolás kiállítására és számla benyújtására), mivel előflzetésről van szó

Szerzői iou:
- Az Ajánlatadó a beszerzés keretében nem vár szerzői jogok átadását, csak a

céginformációs adatbázisokhoz, adott mennyiségben történő hozzáférést.

1. Szerződésben is megjeleníthető műszaki feltételek

Garancia (jótállás):
- nincs jótállási igény, csak az előírt rendelkezésre állásra, jogosultság beállításra és

hibajavításra vonatkozó követelmények

Kancsolattartás:
. lehívásonként kerül megadásra, a keretszerződés adminisztratív kapcsolattartója:

Jakab József, csoportkoordinátor
. teljesítést igazoló személy(ek) lehívásonként kerülnek meghatározásra

Szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettségek megerősítése (p1. kötbér alkalmazása):
. kötbér jellege standard gyakorlat szerint

2. Ár szempontú értékelési elem meghatározása („árazatlan költségvetés”)
- Egységár — Csak ezt töltheti ki a nyertes ajánlattevő

Termék/szolgáltatás megnevezése Egységár
CÉGTÁR Online
Pénzügyi adatok és eltiltott személyek jelölése
modullal
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cégek, egyéni vállalkozók, nonprofit és
költségvetési szervezetek,
(cég)lista, (cég)kivonat, (cég)másolat és
hirdetmények
1 egyidejű felhasználóval __________________________________
Opten Kapcsolati Háló modul
(kizárólaga CEGTAR Online pénzügyi adatokkal
szolgáltatással együtt rendelhető) cégek és
magánszemélyek közötti kapcsolatok keresése
és megjelenítése ____________________________________
Opten Kapcsolati Háló kiegészítő Modul
2 szöveges és 2 képi adat
(kizárólag a kapcsolati háló mellé rendelhető) __________________________________
Opten Címkapcsolati Háló Modul (kizárólag a
kapcsolati háló mellé rendelhető) az OPTEN
Kapcsolati Háló székhelycímre vonatkozó
továbbfejlesztett változata ____________________________________
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul
kereskedelmi hitelkeret
Automatikus javasolt kereskedelmi hitel
maximum számítás ________________________________
Kapcsolati Térkép
Osszetett cégstruktúrák, tulajdonosi láncok
grafikus ábrázolása egy képernyőn __________________________________
Cégellenőrző Szolgáltatás
Pozitív és negatív információk ellenőrzése ____________________________________
Zrt. tulajdonosok modul
Tulajdoni arányok, szavazatok jelölése __________________________________
Opten Idővonal modul
Vállalkozások életpályájának átlátható, grafikus
szemléltetése _______________________________________
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul kockázati
besorolás
Cégek besorolása kategóriákba kockázatosság
szerint + Válságállósági Index ____________________________________
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul kockázati
index
Cégek indexelése 1-100-ig kockázatosságuk
szerint _______________________________________
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul
kereskedelmi hitelkeret
Automatikus javasolt kereskedelmi hitel
maximum számítás ________________________________
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul végső
tulajdonos
Tulajdonosi lánc legfelső szintjén álló
tulajdonosok listázása __________________________________
OPTEN - RIPORT kiegészítő modul közvetett
tulajdonosi befolyás modul ________________________________

13



Magánszemély közvetlen és közvetett módon
tulajdonolt cégei __________________________________
Tulajdonosi befolyás mértéke (Tulajdoni
hányad modul)
Tulajdoni arányok, szavazatok jelölése __________________________________
Marketing Modul
Pénzügyi és létszámadatokra történő
leválogatást biztosít ____________________________________
Bankszámlaszám modui
Bankszámlaszám alapján történő keresés ____________________________________
Bővített Egyéni Vállalkozói modul, egyéni
vállalkozók pénzügyi adatai __________________________________
APAFI Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás
Eljárásfigyelő Alap modul Legfontosabb
cégeljárások figyelése Telepített ____________________________________
APAFI Automatikus Partnerfigyelő Szolgáltatás
Eljárásfigyelő Alap modul Legfontosabb
cégeljárások figyelése Online Cégigyelő extra és
Adós modullal ________________________________
Cégösszehasonlítás modul korlátlan
lekérdezéssel _______________________________________
Cégelemzés modul korlátlan lekérdezéssel __________________________________



NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

• • H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3..
N I S Z 6NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

2. sz. melléklet

TEUES[TÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és 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 (1)

Megrendelő képviselője (2)
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N i s z 6 NY6 Nyilatkozat Partner adatairál 1.0

3. sz. melléklet
NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
OPTEN Informatikai Kft. OPTEN Kft.

Cégjegyzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírásági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 0109 367756
Adószám: 12012187-2-41 Uniás adászám: HU12012187

Kapcsolattartó adatai .

Név: Krajnyák Zoltán Beosztás: Kiemelt Ügyfélkapcsolati Menedzser

Telefonszám: +36/70-977-3787 E-mail cím: krajnyak.zoltan@opten.hu

Cím
Székhely (ország, írányítószám, város, utca, házszám):
1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1. torony. 4. em.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irónyítószám, Város, utca, házszám):

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

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank . .

Neve: .

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

Különös ad@ásra~onatkozó információk (ad4~ásra vonátko±6 törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
káli .beíriii, aheiyik sár vonatko~ik a partnerr~ áttIGEN-t) . . . . . . . ‚ .

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5(0]: NEM
XIII/A. fejezet, 169.5.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,

169.5.(p,qj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.

Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]: fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM
NEM

Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján: - ‚

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA3Ij92..éw 1LiII. törvény]: NEM
NEM NEM

Cpton~’
Kelt: Budapest, 2021. .jfjr .rk ~oo •‘~rnts1ot

A I 0121B7-241

C gszerű al írás
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