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VALLALKOZASI SZERZODES

„Nemzeti Sportinforniációs Rendszer (NSR) projekthez kapcsolódófejlesztés, Kormányzati
Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) beépitése”

tárgyban

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokummunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-0000000l
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Cégnév: TIGRA Kft.
Azonosító: 100150
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Cégjegyzék szám: 01-09-566 107
Adószám: 12218778-2-43
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseletében eljár: Vertán György ügyvezető

Cégnév 99999 Informatika Kft.
Azonosító: 200475
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Cégjegyzék szám: 01-09-876769
Adószám: I 3854964-2-43
Bankszánilaszám: 10918001-00000038-94730000
Képviseletében eljár: Dongó Péter ügyvezető

Cégnév ALOHA Informatika Kft.
Azonosító: 100127
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Bankszámlaszám: 1091 800 l-00000003-30200004
Képviseletében eljár: Turcsi Zsolt ügyvezető

Cégnév FORNAX ICT Kft.
Azonosító: 201232
Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Cégjegyzék szám: 01-09-891657
Adószám: 14161177-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000052-61760005
Képviseletében eljár: Balásy Bulcsú ügyvezető

Cégnév 1MG Solution Zrt.
Azonosító: 200584
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Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.
Cégjegyzék szám: 01-10-141012
Adószám: 28771315-2-41
Bankszámlaszám: 11743026-20012498-00000000
Képviseletében eljár: Szentgyörgyi Gábor János vezérigazgató

Cégnév KÜRT L-t.
Azonosító: 100046
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzék szám: 01-10-048723
Adószám: 11780359-2-43
Bankszámlaszám: 10403394-49525349-55521001
Képviseletében eljár: Kmetty József Béla vezérigazgató

Cégnév KVENTA Kft.
Azonosító: 100047
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca IS.
Cégjegyzék szám: 13-09-110592
Adószám: 10329102-2-13
Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159
Képviseletében eljár: Németh Gábor Levente ügyvezető

Cégnév LicensePort Zrt.
Azonosító: 200518
Székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.
Cégjegyzék szám: 01-10-047161
Adószám: 23497454-2-43
Bankszámlaszám: 11786001-20156206-00000000
Képviseletében eljár: Kővári Viktor vezérigazgató

Cégnév M&S Informatikai Zrt.
Azonosító: 100051
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 17/a, a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzék szám: 01-10-046107
Adószám: 14409471-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285
Képviseletében eljár: Mester László igazgatósági tag

Cégnév NETvisor Zrt.
Azonosító: 200161
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzék szám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cégnév Sysman Informatikai Zrt.
Azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Cégjegyzék szám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 12010381-01385493-00100000
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató

Cégnév ULYSSYS Kft.



Azonosító: 200310
Székbely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Cégjegyzék szám: 01-09-163766
Adószáin: 10720534-2-41
Bar’kszámlaszám: 12026001-00117615-00100000
Képviseletében eljár: Wellisch Péter ügyvezető

mint Vállalkozó1 (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: külön említve: Fél, együtt
emlitve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Á szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik. hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/t 247-517709 ill. KE- 18146/2017 szám alatt, a központosított kőzbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére „Nyíll szabványokon keresztüli teljes együttműködést biz(osító
szofiverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teUesítése” (rövid név: OPEN! 7) tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és a
Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMOIOPENI7
KM aláirásának dátuma: 2018. június 5.
KM időbeli hatálya: 2022. június 4.
KM keretösszege: 36.400.000.000 forint ± Áfa.

A 301/2018. (XII. 27.) Konn. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKtJ Zrt. lépett.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Vállalkozók közösen teljesítik. A
konzorciumi tagok egymás közti. illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen
szerződést aláíró Vállalkozó — meghatalmazás alapján — a jelen szerződést a(z) összes konzorciumi tag
nevében írja alá.

A konzorciumi tagok kijelentik. hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.2

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valameirnyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A „Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) projekthez kapcsolódó fejlesztés,
Kormányzati Elektronikus Aláirás-EllenőrzőSzolgáltatás (KEAESZ) beépítése tárgyú eljárásban
jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja ajelen szerződés 1.
számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt
termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások biztosítását:

‘ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös aiái~latot tevő aiánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni A szöveg a közös
ajanlattevők száma szerint bövitendő
‘A bekezdés abban az esetben valik a szerződes reszeve, amennyiben a szerzödést Vállalkozó közös ajánlattevokent. konzorciumban valósítja
meg
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Termék megnevezése Becsült mennyiség
összesen (Óra)

Projekt vezetés - vezető 100
Rendszer fejlesztés - felmérés, tervezés 500

Rendszer fejlesztés- kivitelezés 1600

Rendszer fejlesztés - tesztelés 400

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások biztosítását és a szamlakiállitást a TIGRA
Kft. teljesíti.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben
meghatározott feladatait a Felek mindegyike teljesíti.

3.2 A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés minkét Fél által történő aláírása.

mérnöki Iárnogaüis

3.3. Vállalkozó a mérnökóra alapú, jelen szerződés 2.1. pontjában nevesített, szolgáltatások
nyújtását, a műszaki leírásban részletesen meghatározott követelmények szerint, a szerződés hatályba
lépésétől egészen az órakeretek kimerüléséig köteles ellátni.

3.4. Felek rögzítik, hogy a teljesítés nem nyúlhat túl a KM mindenkori hatályán.

4. A teljesítés helye:

4.1 A szolgáltatások teljesítése ún. távoli munkavégzés keretein belül valósul meg, amihez a
szükséges mértékű jogosultságokat a szolgáltatások elvégzéséhez Megrendelő biztosítja Vállalkozó
részére jelen szerződés hatálybalépésétől számított 3 munkanapon belül. Az elektronikus
dokumentum(ok) átadásának helye a szerződésben megjelölt kapcsolattarió email címe.

4.2 A teljesítési helye, helyszíni támogatás esetén:

- 1135 Budapest, Csata utca 8.
- 1054 Budapest, Hold utca 1.

5. A teljesítés módja, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

5.1.1 Vállalkozó, jelen szerződés teljesítése keretében, az I. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt terniék- és árlista) szerint nevesített elemekből
álló szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére.

5.1.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesitenie kell a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés megküldése
nem záija ki a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.

5.1.3 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során biztosítja ajelen szerződés I. számú mellékletében
meghatározott eszközeihez, rendszereihez a hozzáférést, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékig.



5.1.4 Megrendelő — minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben — lehetővé teszi a támogatást nyújtó szakemberek belépését a jelen szerződés 4. pontjában
meghatározott helyszínre amennyiben az szükségessé válik.

5.1.5 Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátani
minden olyan információt, adatot és dokumentumot, amely a tevékenység szakszerű és körültekintő
ellátásához szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és információknak a körét, amelyek a támogatás nyújtásához szükségesek.

5.1.6 VáLlalkozó kijelenti. hogy — szerződés teljes időtartama alatt — a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal rendelkezik.

5.1.7 Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem a
jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

5.1.8 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
Adatairól dokumentumot (Jelen szerződés 4. számú melléklete).

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

5.1.10 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelöt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

l’eljesítésigazolás

5.2. A Teljesítési Igazolási Bizonylat kiállításának feltétele:

5.2.1. Vállalkozó jogszerű teljesítését tesztelési- és átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolja melyet
Vállalkozó. a szolgáltatásnyújtás befejezését követően köteles Megrendelő részére átadni. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyv elfogadása előtt Megrendelő köteles az elvégzett szolgáltatás minőségét
megvizsgálni.

5.2.2. Megrendelő a 5.2.1. pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően 3 munkanapon
belül, jogszerű teljesítés esetén, kiállítja és aláírja a Teljesitési Igazolási Bizonylatot (3. számú
melléklet). Megrendelo a Teljesítési Igazolási Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amig
Vállalkozó a hivatkozott dokumentumokat nem adja át megfelelően.

5.2.3. Vállalkozó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a portálon kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Megrendelő (intézmény) a portálon
3 munkanapon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, Illetve visszautasítás
(amennyiben a teljesítés nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő
elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál automatikusan .‚teljesítve” státuszba fogja állítani a
folyamat státuszát.

5.2.4. Megrendelőnek — a Vállalkozó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesitve” státuszt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

6. Alvúllalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.



6.2. Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállatkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.3. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesitésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség
Jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

6.4. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
Felel, mintha magajárt volna el. Vállalkozó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7. A fizetendő ellenértélc

7.1. A Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.

7.2. Vállalkozót a szolgáltatások vonatkozásában megillető díj teljes összege a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján mindösszesen: 29 900 000,- Ft +
közbeszerzési díj + AFA, azaz huszonkilenemillió kileneszázezer forint + közbeszerzési díj +
általános forgalmi adó.

7.3. A 7.2. pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő az
Vállalkozón keresztül ízeti meg.

7.4. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.2. pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesitéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7.5. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

8. Fizetési feltételek:

8.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért mindösszesen egy számla benyújtásárajogosult.

8.2. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitetről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiátlított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú
melléklet) alapján, annak kiállítását követően, ajelen szerződés vonatkozásában hatályos, az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban Áfa tv.) meghatározott határidőn
belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. Megrendelő a Kbt. 27/A ~ alapján lehetővé teszi
az elektronikus számla befogadását is az e invoice(a nisz.hu e-mail címen.

8.3. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat és az 5.2.1 pont szerinti jegyzőkönyvek. A számla kiállítására és
megfizetésére a Kbt. 135. ~ (I) bekezdése valamint a INk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben
meghatározottak alkalmazandóak.

A



8.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, FL: 133.) vagy a Megrendelő elektronikus számla
befogadás c invoiceW msz hu e-mail címére küldi.

8.5. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlármk meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak és elektronikus számla benyújtás esetén a 175. ~ szerinti
előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma
mellett Vevő (NISZ Zrt.) neve, címe, adószáma, és az általa megadott belső azonosításra
szolgáló jelen szerződés számot,

- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a Vállalkozó bankszámlaszámát, a batik nevét, valamint az

adószámát,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést és a fedezetet biztosító támogató okirat

rövidí!elt elnevezését: „NSR fejlesztés KEAESZ”.
- 1 %+Afa közbeszerzési díjat.

8.6. Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
(8.4 pont) központi iktatójába érkezésétől vagy a Megrendelő elektronikus számla befogadó e-mail
címére történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Vállalkozónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

8.7. 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.

8.8. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefliggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).

8.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — igy 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.

8.10. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

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

8.13. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégfonnájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
munkanapon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasuiy~nisz.hu e
mail címre.

8.14. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

/61



8.15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kel] megfelelően
alkalmazni.

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1 Amennyiben Vállalkozó, ajelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, olyan okból amelyért felelős, Úgy az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiÚsulás) függően — késedelmi, hibás teljesítési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

9.2 A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke, egyedi megrendelés esetén az egyedi
megrendelés alapján elszámolható órakeret értéke.

9.3 Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a II. napjától napi 1%. A hibás teljesítési
kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja hibásan teljesített szolgáltatás nettó
értéke, egyedi megrendelés esetén az egyedi megrendelés alapján elszámolható órakeret értéke.

9.4 Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés meghiúsuláskor fennmaradó, Ri nem fizetett nettó
értékének 25 %-a. Jelen szerződés megliiúsulmak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen
szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2 pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

9.6 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesitőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető dijba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

9.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

9.8 A kötbérigények érvényesítése nem zárja Ri a szerződésszegésböl eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen Szerződés keretében általa létrehozott
szerzői védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői
vagyoni/felhasználási Joga, amely Megrendelő jelen szerződésből fakadó felhasználását korlátozná
vagy akadályozná, egyébként az ilyen szellemi alkotások vagyoni jogai a Vállalkozót vagy annak
alvállalkozóját illetik meg. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése
esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

10.2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi ajelen Szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű vagyoni jogát, korlátozásmentes felhasználási és továbbhasznosítási jogát.
Kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és —

időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb. a szellemi
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a
szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és

8/i



elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruház& a, illetve átszállása jogszabály
erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve a kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó
teljes kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul
a Szerzödés alapján létrejött szellemi alkotásoknak, műveknek a Megrendelő és az általa megjelölt
alfelhasználók általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen
pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, Illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a
Vállalkozó által meghatározott árak magukban foglalják.

10.3. Megrendelő, a Vállalkozó által ajelen Szerződés keretében, egyedileg fejlesztett szoftver részekre
és a dokumentációra teljeskörű vagyoni jogot szerez, így többek között jogosult a szoftver megfelelő
hardver- és szoliverkörnyezetben történő telepítésére, üjttatására, tárolására és archiválására területileg,
időben és felhasználó számban — a jelen szerződés keretében átadott licenc(ek) felhasználói száma
terjedelméig - korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot kap és gyakorol, továbbá Megrendelő
alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, illetve az állami
szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye nélkül jogosult a jelen Szerződés
keretében egyedileg fejlesztett szoftver átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra,
hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön.

10.4. Megrendelő, a Vállalkozó által jelen szerződés keretében elkészitett dokumentumokra teljeskör(í
vagyoni jogot szerez, területileg, időben és felhasználó számban, korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot
kap és gyakorol, továbbá alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt
vállalkozásai, illetve az állami szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó egyedi engedélye
nélkül jogosult a dokumentumok átdolgozására, feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy
ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel szerződést kössön.

10.5. A Szerződés keretében elkészített, illetve átadott Dokumentumokhoz kapcsolódó adatbázisban
szereplő adatvagyon is a Megrendelő tulajdona. Az adatbázishoz való hozzáférést, további feldolgozást,
elemzést, értékelést a Vállalkozó a Szerződés keretében maradéktalanul biztosítani köteles. Vállalkozó az
általa végzett fejlesztések tekintetében, valamennyi az általa kifejlesztett szoftvertermékekre és
dokurnentációra, ajelen szerződés szerinti tartalommal felhasználási jogot ad a Megrendelő részére, ahol
a fenti jogot a bevezetendő rendszer gyártója által biztosított licenc nem korlátozza.

10.6. Vállalkozó — a dobozos, illetve kereskedelmi termékek kivételével — köteles a szoftver, jelen
szerződés alapján kifejlesztett, mindenkori aktuális verziójának Vállalkozó által a megrendelő részére
készített forráskódját, továbbá ennek módosításához és auditálásához szükséges minden információt,
dokumentációt átadni, amely esetben a forráskód a megrendelő tulajdonába kerül. A Megrendelő a jelen
pont szerinti szoftver módositásaihoz a dokumentációt és a forráskódot jogosult korlátozás nélkül
felhasználni, így a továbbfejlesztése tárgyában indított (köz)beszerzési eljárás során ezekbe a lehetséges
vállalkozóknak a szükséges mértékben betekintést engedhet, illetőleg a Megrendelőnek, illetve a nyertes
ajánlattevőnek átadhatja a továbbhasznosítás lehetőségével.

10.7. Vállalkozó a szerződés teljesítése során végzett fejlesztésekhez készült forráskódot
rendszerezetten elhelyezett, részletes kommentekkel (objektumok és tagjaik közötti kapcsolat, hierarchia,
be- és kimenetek stb.) köteles ellátni. A kód - kommentezés során a beszédes techi~ikai elnevezések
használata és a tisztán tagolt, rendezett kód, valamint a bővíthetőség és a kompatibilitási szempontok szem
előtt tartása is Vállalkozó feladatát képezi.

10.8. Amennyiben Vállalkozó a szoftver elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, köteles a
közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötni, hogy a felhasználási
jogot Megrendelő, a Megrendelő és Vállalkozó közötti szerződésekben írt feltételekkel megszerezhess.

3. Jótállás

11.1. Vállalkozó az általa végzett tevékenységekre, szolgáltatásokra KM szerinti jótállást vállal. A
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jótállás Idő kezdete a szolgáltatások sikeres elvégzésének időpontja

11.2. A jótállási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
Vállalkozó viseli.

11.3. Megrendelő kötelezettsége, hogy ajótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel
kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön. Vállalkozó köteles a
hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.

11.4. Egyebekben a Vállalkozó jótállási, szavatossági t’elelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.5. Felek kijelentik, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi törvény (továbbiakban: Szjt.) hatálya alá
tartozó, jelen szerződés keretében létrejött termékek esetében, a szavatossági igények vonatkozásában,
az egyéb szavatossági igények mellen, Megrendelő jogosult a Ptk. 6:159. ~ (2) b) pontjában szereplő
szavatossági igény érvényesítésére, miszerint a hibát a Vállalkozó kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől eláilhat, ha a Vállalkozó kötelezett a
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a Ptk. 6:159. * (4) bekezdés szerinti
feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha ajogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez t~íződő érdeke
megszűnt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-bai~ foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosithatják.

12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon. egyéb esetben azonnali
hatállyal — felmondani abban az esetben, ha

- a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
- a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el vagy;
- a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi vagy;
- a másik Fél olyan magatartást tanúsit, mely a további együttműködést kizárja.

12.4. Megrendelőjogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal — felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
- Vállalkozó valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében

felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott
határidőre nem teljesíti.

12.5. A szerződésszegés okán érvényesithető kötbér alapját és mértékét jelen szerződés 9. pontja
tartalmazza.

12.6. Megrendelő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a NI’. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
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12.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani. vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követőenjut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.8. Megrendelő jogosult és egyben kötelesjelen szerződést— ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

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

12.10. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesitésének napja.

12.11. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

13. Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Vállalkozó vállalja. hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy Üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.

13.3. Vállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles ajelen szerződés teljesítése során tudomásárajutott
üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a
teljesitéssel összefüggésben jutott tudomására. ős amelynek közlése a Megrendelöre hátrányos
következményekkel járna.

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

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

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

13.7. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információkőzlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesitésének szempontjából
feltétlenül szükséges.

13.8. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen. írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.



13.9. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséböl eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13.10. Megrendelő vállalja, hogy az információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény
adatbiztonságra vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való
visszaélésre és az Üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU
adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében Vállalkozónak kizárólag — a jelen Szerződés teljesítésével
összefüggésben — anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot
(ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma
és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével
összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes
teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár
Megrendelőt terheli.

14. Vis Major

14.1’ A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye’

14.2. Ajelen Pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltöl nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:

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

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

polgárháború és terrorcselekmények;
O zendül és, rendzavarás, zavargások.

14.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesitésre.

14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

14.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll —választása szerint —jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis ‘naior
miatt felmerült kárát.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:
Név: Patkó Attila
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Beosztás: vezető projektmenedzser
Telefon szám: +3617957087
Mobiltelefon szám: +36309901632
E-mail Cím: Patko.Attila@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Kovács Gábor
Beosztás: projektvezető
Telefon szám: ±36 20 9520984
Mobiltelefon szám: 36 20 9520984
E-mail cím: kovacs.gabor®tigra.hu

15.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

a) Név: Dukai- Kiss Gabriella
Beosztás: Projekt dokumentációs ás monitoring osztályvezető

b) Név: Dömötör Csaba
Beosztás: Projektmenedzsment igazgató

15.3. Felek a 15. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 15. pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesitésigazolók 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.

15.4. Szerzódő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnel’ minősül. az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesités.

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkisérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. 1-ia a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a címzett
az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyitásáig — a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesitettnek
tekinteni.

15.6. Szerzödő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásbaii igazolt személyes átadással történhet.

15.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/BK rendelet
hatályon kívül helyezéséröl szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6.
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cikk (1) (B) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése
alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja
szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz
szükséges mértékben és ideig.

15.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, bogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkaválla]óiknak arról, bogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb
írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló táj ékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.

15.9. Felek rögzítik, bogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsőnösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: lnfotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartaIm~inak értelmezése

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

16.2. Felek megáilapodnak, 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.

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

16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. 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 ugyan azonjog 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.

16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottaldcal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes
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rendelkezés helyébe automatikusan, külön jogcselekmény (p1.: szerződésmódositás) nélkül a KM
megfelelő rendelkezése lép.

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá,
ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a
Jelen szerződés szövegszerüen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

16.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011’ évi

CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó erre
vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8
napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani,
vagy attól elállni.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott, fizikailag nem csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:

I. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára,

ára
3. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet Nyilatkozat a Partner adatairól
5. számú melléklet Atláthatósági nyilatkozat
6. ozúmú melléklet A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmaz&

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2021. .../?.~

Megrendelő
Bancsics Ferenc, vezérigazgató
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I Bevezetés

1.1 Ajánlatkérő bemutatása

A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR vagy rendszer) működését a
sportpolitikáért Felelős minisztériumként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (5MM!) biztosítja, az
NSR fejlesztési feladatainak ellátására a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a
továbbiakban: Ajánlatkérő) került kijelölésre. A sportinformációs rendszer az Ajánlatkérő
Kormányzati Adatközpontjában. virtuális szerver-környezetben kerül elhelyezésre és kialakításra. A
kialakított NSR üzemeltetést a köz-pontosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgá.ltatásokról
szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján Ajáslatkérő végzi. A fejlesztés során figyelni kell
arra, hogy a fejlesztés az üzemeltetési környezetbe egyszerűen integrálható legyen, és a biztonságos,
hatékony és magas rendelkezésre állású működés biztosítható legyen.

Ajánlatkérőjogelődjei az 1964-ben alapított Konjunktúra-és Piackutató Intézet (KO-PINT) és az
1968-ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyek összevonásával
1987-ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piac-kutató és Informatikai Intézet. 2005
júliusától a vállalat egyedüli tulajdonosa a magyar állam lett, azóta zártkörű részvénytársaságként
működik. 2007 óta fő tevékenysége a teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása az állami
és kormányzati szervek számára. 2008-ban a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zn. vette át, a társaság neve 2011-ben változott NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
vé. Legnagyobb megrendelői az államigazgatási szervek és országos hatáskörű intézmények, de
gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik egyes szolgáltatásaikat.

1,2 Általános leírás, a környezet bemutatása

A magyar sport társadalmi szerepének és megitélésének további erősitéséhez elengedhetetlen, hogy a
sporttal, a sportolási lehetőségekkel, valamint a magyar sport működését meghatározó szakmai
szereplőkkel kapcsolatos információk, adatok megbízható forrásból és egy helyen, sportszakmailag és
jogilag rendszerezett formában, a felhasználók számára kényelmes ésjól áttekinthető hozzáféréssel
álljanak rendelkezésre.

Az NSR célja, hogy megkönnyítse az állami sportirányitás mindennapi munkáját, biztosítsa a magas
színvonalú döntés-előkészítés feltételeit, valamint a sportélet szereplőinek a tevékenységükhöz, a
működtetési, üzemeltetési és fejlesztési feladataikhoz, megfelelő mennyiségű és minőségű adatot
szolgáltasson a (sport) társadalomnak, valamint lehetővé tegye a gyors és pontos tájékozódást a
sporiban tevékenykedők és a sport iránt érdeklődők számára, továbbá bővítse a sportpiac szolgáltatási
környezete igény-bevételének lehetőségét.

A rendszer bevezetése és széles körű használhatósága érdekében elvárás, hogy az elkészült NSR-t,
mint rugalmas keretrendszert a tárgyév támogatási formáihoz és eljárásrendjéhez ajánlattevő
felparaméterezze. Ezzel párhuzamosan megkezdhető a NSR bevezetése és oktatása, amelynek
támogatását ajánlattevőnek kell ellátnia.

1.3 Az NSR Támogatási és ellenőrzési moduljának általános ismertetése

A támogatási és ellenőrzési modul célja, hogy a kiemelt események központi költségvetésből nyújtott
támogatására való regisztrációs igényfelmérés, a központi költségvetésből nyújtott, sportszervezetek és
magánszemélyek által nem kérelemre nyújtható, valamint az igényelhető támogatások



kérelmezésének, jóváhagyásának, elszámolásának és ellenőrzésének folyamatát (a kérelem
benyújtásától az elszámolásig) elektronikus ügyintézéssel támogassa.
A támogatási ügyek kezelése a nyilvántartási modulokkal felhasználói szempontból integrált
rendszerben kell, hogy történjen.
Az alábbi eljárástípusokat támogatja az NSR támogatási keretrendszere:
- Kérelemre induló támogatások (továbbiakban EKER)

- Adatbekérésre induló támogatások (továbbiakban ABTO)
- Adatszolgáltatással induló támogatások (továbbiakban ASTO)
- Kormányhatározatra induló támogatások (továbbiakban KHTO)
- Magánszemélyek járadék típusú támogatásainak (továbbiakban JATO)

2 Dokumentum’:itelesités űz NSR-ben

Az NSR rendszerben hiteles elektronikus dokumentum kezelés szempontjából az alábbi eseteket kell
megkülönböztemi:

. Kedvezményezett szervezet oldalon

- dokumentum feltöltés

- dokumentum generálás

. Kedvezményezett magánszemély oldalon

- dokumentum feltöltés

- dokumentum generálás

. Támogatói oldalon

- belső dokumentum feltöltés (kizárólag belső használatra)

- dokumentum feltöltés

- belső dokumentum generálás (kizárólag belső használatra)

- dokumentum generálás

2.1 Fogalmak

Fo alom Ma arózat
támogatási ügylet a támogatás odaítélésének ügyviteli folyamatát kezelő ügylet a támogatási

igény beadásától kezdve az elbíráláson, szerződéskötésen keresztül az
elszámolási az NSR rendszerben

külső felhasználó Kedvezményezett és további kapcsolódó felek szervezeti és / vagy
m ánszemél felhasználói

belső felhasználó Támo ató szervezet felhasználói
publikus dokumentum olyan dokumentum az NSR rendszerben, amely elérhető a

kedvezmén ezettnek és a támogatottnak is.
elektronikus aláírás olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak,

illetve lo ikaila hozzárendelnek, és amel et az aláíró aláírásra használ
elektronikus dokumentum elektronikus eszköz útán értelmezhető adat-eg üttes.



elektronikus aláírást az a természetes személy, aki az aláírás-létrehozó eszközt birtokolja és a
létrehozó természetes saját vagy más személy nevében aláírásra jogosult, valamint az ajogi
személy személy vagy kőzhiteles nyilvántartásban szereplő jogi személyiség

nélküli szervezet, valamint aki meghatározza, hogy a nevében
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő informatikai eszköz

‚ elektronikus aláírást elektronikus dokumentumon elhelyezzen.
elektronikus aláírás olyan hardver vagy szoftver eszköz, amelynek segítségével az aláíró az
létrehozására használt, aláírás-létrehozó adatok felhasználásával az elektronikus aláírást
konfigurált hardver- vagy létrehozza.
szo ftvereszköz
érintett fél az érintett fél (aláírás ellenőrző) olyan természetes vagy jogi személy, aki

vagy amely, az aláírt elektronikus dokumentum fogadója, és egy adott
tanúsítványon alapuló elektronikus aláírásra hagyatkozva jár el az aláírás
hitelességének ellenőrzésekor.

elektronikus időbélyegző olyan elektronikus adatok, amelyek más elektronikus adatokat egy adott
időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott
dőpontban

időbélyegzés-szolgáltatás Az időbélyeg az elektronikus dokumentumhoz végérvényesen
hozzárendelt, vagy azzal logikailag összekapcsolt olyan adat, amely
igazolja, bogy az elektronikus dokumentum az időbélyegzés időpontjában
változatlan formában létezett. Az időbélyeg másodperc pontossággal
tartalmazza a bélyegzés időpontját és ezzel a dokumentum egy adott
időpontban meglévő állapotát rögzíti; az időbélyegzővel ellátott
elektronikus dokumentumon minden utólagosan végrehajtott módosítás
érzékelhető.rminősített elektronikus olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelyet minősítettaláírás elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely
elektronikus aláírás minősített tanúsítványán alapul.



3 A kormányzati elektronikus aláírás-ellenőrzési szolgáltatás leírása

A kormányzati elektronikus aláírás-ellenőrzési szolgáltatás (a továbbiakban: KEAESZ) a polgárok,
vállalkozások és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára nyújt kényelmes megoldást az
elektronikus aláírással ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok
feldolgozására. A szolgáltatás keretében a szolgáltató biztosítja az elektronikus dokumentumon
elhelyezett elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző érvényességének ellenőrzését, az ellenőrzés
eredményéről igazolást állít ki.
A KEAESZ funkcionális követelményeit az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 81. ~ tartalmazza.
A Szolgáltató a KEAESZ keretében ellenőrzi az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus
aláírás, bélyegző érvényességét, az időbélyegző meglétét, a dokumentum ellenőrizhetősége esetén a
dokumentum sértetlenségét.
A Szolgáltató feladata az aláírt, bélyegzett elektronikus dokumentumok hitelességének technikai
ellenőrzése (CRL, OCSP, Trusted list ellenőrzése alapján).
Minden olyan esetben felhasználható a szolgáltatás, ahol olyan elektronikus dokumentumok kezelése
történik, amelyek elektronikus aláírással, bélyegzővel vannak ellátva.
A KEAESZ keretében vehető igénybe a kiterjesztés is. A kiterjesztés célja, hogy rögzítse az aláírás
létezését egy adott, hiteles időpontban, illetve lehetővé tegye az aláírások hosszú távú
ellenőrizhetőségét.
A Szolgáltató a KEAESZ nyújtásával biztosítja az illetékes hatóságok által a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elektronikusan
aláírt dokumentumok országhatáron átnyúló feldolgozására vonatkozó m inimumkövetelményekről
szóló 2011/130/EU határozat módosításáról szóló 2014/148/Eu bizottsági végrehajtási határozatban
meghatározott szabványformátumok feldolgozására vonatkozó rendelkezéseknek történő megfelelést.

3.1 A feladat megfogalmazása

Ajánlatkérő eddigi fejlesztési munkálatai eredményeként elkészült az Nemzeti Sportinformációs
Rendszer (továbbiakban: NSR). Az elkészült alkalmazás élesbe állításához szükséges az NSR
rendszerbe külső felhasználók által elektronikusan aláírt, majd visszatöltött elektronikus
dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás, bélyegző érvényességét, az időbélyegző meglétét, a
dokumentum ellenőrizhetősége esetén a dokumentum sértetlenségét ellenőrző KEAESZ rendszer
bekötése.

A feladat elvégzéséhez szükséges erőforrásokat Ajánlatkérő KMO I OPENI 7 keretmegállapodásból
kívánja beszerezni az alábbi bontásban.

3.2 Erbforrás szükséglet

Ciklcszám Termék megnevezése Becsült mennyiség
Összesen (Óra)

OPENSZOLGO3 Projekt vezetés - vezető 100

OPENSZOLGSS Rendszer fejlesztés - felmérés. tervezés 500

OPENSZOLG5’7 Rendszer fejlesztés- kivitelezés 1600

OPENSZOLG6O Rendszer fejlesztés - tesztelés 400
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4 Elvárások

47 db támogatás típus tekintetében a KEAESZ rendszer bekötése a NSR-be, hiba nélküli aláírási
folyamatműködés biztosítása.

4.1 A támogatás ti)msok

Srsz. Támogatási típus

I Kormányhatározat alapján nyújtott támogatások (RKI) - egyszerűsített
2 Kormányhatározat alapján nyújtott támogatások (RKI)
3 Kiemelt sportesemény regisztrációs kérelme
4 Kiemelt sportesemény támogatási igény
5 Civil szervezetek és gazdasági társaságok működési és szakmai támogatása
6 Kiemelt utánpótlás események támogatása
7 Központi Sport-és Ifjúsági Egyesület működésének támogatása (KSI SE)
8 Olimpiai felkészülés és részvétel támogatása
9 MLSZ feladatainak támogatása
10 Saját intézményi sportiskolák támogatása
I I Sportágfejlesztés támogatása
12 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
13 Sportnépszerűsítés
14 Olimpiai/paralimpiai járadék (sportoló)
15 Olimpiai/paralimpiai járadék (edző)
16 Olimpiai/paralimpiai járadék (hozzátartozó)
17 Versenysport és olimpiai felkészülés támogatása
18 “Hiszek benned” Program 1. — önkormányzati szabadidősport
19 “Hiszek benned” Program II. - Versenysport tehetséggondozás
20 “Hiszek benned” Program III. - Fitt, Egészséges nemzetért
21 GEREVICI-I ösztöndíj
22 Kiemelt edző program (KEP)
23 Sportcsillag ösztöndij
24 Kiemelt Sporlágfejlesztési program
25 Felzárkóztató Sportágfejlesztési Program
26 Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja
27 Nem olimpiai sportágak támogatása
28 Utánpótlás nevelési program - Sport XXI Program
29 Utánpótlás nevelési program - Héraklész Program
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30 Utánpótlás nevelési program - IJEP Program

31 Duna Kupa - Olimpiai Reménységek Versenye (ORV)
32 Saját Intézmények létesítményfejlesztésének, üzemeltetésének támogatása
33 Saját intézményi konferenciák, rendezvények támogatása
34 Állami jutalom
35 Eredményességi támogatás
36 A Nemzet Sportolója Cím ésjáradék
37 Sportköztestületek döntési javaslatára induló támogatások
38 Kiemelt sportegyesületek működésének támogatása
39 Kiemelt sportegyesületek sportlétesítmény-fejlesztéseinek támogatása
40 Egyedi sportágfejlesztési támogatások

41 Az Országos Sportegészségügyi Intézet által végzett emelt szintű sportegészségügyi
szűrővizsgálatok, a kiemelt élsportolók soron kívüli ellátása biztositásának támogatása

42 A Testnevelési Egyetem Sport-táplálkozástudományi Központja működésének támogatása
43 Magyar Sport Háza éves müködtetésének támogatása

44 Diák- és hallgatói sport támogatása
45 Szabadidősport támogatása
46 Fogyatékosok sportjának támogatása
47 Sportakadémiák támogatása

4.2 Teljesítéssel kapcsolatosfeladatok

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő feladatok elvégzése.

Ajánlatkérő a 4.1 pontban felsorolt támogatási típusok esetében ellenőrzi az elvárt működést, a
teljesítést tesztelési, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával ismeri el. amelyek kötelező
mellékletét képezik a teljesítést igazoló bizonylatnak.

A feladatvégzés során keletkező fejlesztési dokumentumokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben fel
kell tüntetni és elektronikus formában Ajánlatkérő részére átadni.

Az NSR meglévő telepítési, üzemeltetési és felhasználói kézikönyvek frissiteni szükséges a KEAESZ
funkciókkal összefUggő adatokkal, információval.

A szolgáltatások teljesítése ún. távoli munkavégzés keretein belül valósul meg, amihez a szükséges
mértékű jogosultságokat a szolgáltatások elvégzéséhez Ajánlatkérő biztosítja Ajánlattevő részére a
szerződés hatálybalépésétől számított 3 munkanapon belül. A szerződés teljesítése során biztosítja a
műszaki leírásban meghatározott eszközeihez, rendszereihez a hozzáférést a teljesítéséhez szükséges
mértékig.

A feladatok elvégzéséért KM szerinti jótállást köteles vállalni a nyertes Ájánlattevő.



2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szeriödéshez

Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, áru

Nyertes ajánlattevő ajánlattételi lapja

Nettó
Cikkszám/ Termék (szolgáltatás) Mennyiségi ‚ ‚ Nettó összár

Mennyiség ‚ egysegar
Termékazonosító megnevezése egyseg (HUF)

(HUF)

QPENSZOLGO3 Projekt vezetés - vezető 100 óra 15 000,00 1 500 000,00

Rendszer fejlesztés -

OPENSZOLGS5 500 óra 12 000,00 6 000 000,00
felmérés, tervezés

Rendszer fej lesztés
OPENSZQLG57 1600 óra 12 000,00 19 200 000,00

kivitelezés

Rendszer fejlesztés -

OPENSZQLG6O 400 óra 8 000,00 3 200 000,00
tesztelés

Összesen ár (nettó HKJFJ: 29900000.00

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA és I % +ÁFA beszerzési díj terheli.



3. számú melléklet

NISZ Nemzeti lnf’okommunjkációs
Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Ó-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

~

S

NISZ

TELIESÍTÉST IGAZOLÓ BIZON
. - .: .

Hely: ! ! Datum:
~ A. .‘ Jel~iüűinnÜ
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TiBjóváhagyója)
Nemzeti Infokommunjkácjós
Szolgáltató Zn.

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 (szállitólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minöségvizsgálati 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: I I Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

+36 1 459 4200 info ti nis,.hu iii si.hu



4. számú melléklet

e~a’ N I S Z 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

. . NEM/FT! NFoKO’tMUNIKAC!(”~S7OLCÁLTATÓ iRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően); TIGRA Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően); TIGRA (ft.
Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cégiegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó); 0109 566107
Adószám; 12218778-2-43 Uniós adószám; HU12218778
Kapcsolattartó adatai
Név; Kovács Gábor Beosztás; projektvezető
Telefonszám; +36 20 9520984 E-mail Cím; kovacs.gabor~tigra.hu
Ckn
Székhely (ország, irónyítászóm, város, utca, hózszám); 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
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, irón yitószóm, város, utca, házszám);

Cégnév:
Számlázási cím (ország, irány(tószám, város, utca, házszám);
Számlavezető bank
Neve; UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma; 10900059-00000003-31980015 Bankszámla devizaneme; HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények aiapján, az Irreleváns sorban NEM-et
kell beími, amelyiksorvonatkozika partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5(l)]; NEM
X I/A. fejezet, 169.5(h)]; NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,

169.5.(p,q,)]; NEM

. ‚ ‚ . Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Forditott adozas [afa tv. 169.5(n)]; . .

. ‚ . .‚ fejezet]; NEM VI. fejezet]; NEMMilyen tevekenyseg alapjan; NEM ‚ ‚ ..

Milyen tevekenysegalapjan; —

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]; KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]; EVA [2002. évi XLIII. törvény]; NEM
NEM NEM

/114’ 14’
VII ~1(2

III ~ .

Vertán György Adászá~.~t~ Sudaő~31 Út 54.

ugyvezeto c 12218773243

TIGR.A Kft. g.. 1~O9~5561o7



5. számú melléklet
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: TIGRA Kft.
Székhely: 1118 Rudapest, Budaörsi Út 64.
Cégjegyzékszám: 01 09566107
Adószám: 12218778-2-4243
Képviseletében eljár: Vertán György ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt TIGRA KR. a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja4 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a NISZ Zn.
haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmÚ nyilatkozat alapján létrejött szerződést a NISZ Zrt.jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

*....„2021

3. * (I) E törvény alkalmazásában
I. 6:16üzató szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a közteslület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tuLajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztatékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd,) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bíró jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó Szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

e) az a civil szervezet és a vízitórsulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca~) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb,) a civil Szervezet és a vízilársulat, valamint ezek vezető lisziségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködésiés Fejlesztési Szervezettagállaniábanvagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak akettós
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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