
Szerződésszám: ‚t’ 05325—0000- 20f .3.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a

VIALTO Consulting Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor u 47-49. I. épület VII. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-706440
Adószám: 12849675-2-41
Bankszámlaszám: 10800007-70000000-13439001
Képviselő: Hercegh Imre ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó,

együttes említésük esetén:Felek

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

M Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) keretében a 4 2011. (I.
28.) Korm. rendelet szerint megkötött Támogatási Szerződés alapján finanszírozott, EKOP
1.1.4-2013-2013-0001 azonosítószámú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kiterjesztése” (KKIR2) című kiemelt projektben „Területi szerviz (field) kialakításának
előkészítése a NISZ Zrt. részére az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekthez
kapcsolódóan” tárgyban Megrendelő a Kbt. 122/A. * szerinti közbeszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő a Vállalkozót nevezte meg az eljárás
nyertesként, amelyre tekintettel felek a Jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: szerződés)
kötik.

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt - Vállalkozó benyújtott ajánlata, és a lefolytatott közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívása és dokumentációja (továbbiakban Dokumentáció).

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten akként nyilatkozik, hogy teljes mértékben
ismeri és a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetőleg
elfogadja a jelen szerződés tárgyát, valamint am~ak a megvalósítását érintő, elszámolások,
kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar
jogszabályokat.



1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelő megbízza Vállalkozót a NISZ Zrt. stratégiai céljainak eléréséhez szükséges
vállalati működés hatékony megoldásokkal, folyamatokkal és vállalatirányítási rendszerrel
történő támogatásához, a rendszerek hatékony működésének biztosításához illetve bevezetéséhez
szükséges vállalati folyamatok újra tervezése, dokumentálása érdekében üzleti
folyamatszervezési tanácsadási feladatok ellátásával és a kapcsolódó eredniénytermékek
leszállításával a Vállalkozó ajánlata és jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki
leírásban foglalt tartalommal.

1.2. A teljesítés során átadásra kerülő dokumentumok részletes megjelölését, műszaki, tartalmi
követelményeit a Műszaki leírás tartalmazza.

2. Detiníciók

2.1. „Bizalmas információ” minden olyan információ, amely a Felekre, külső szervezeteire
vonatkozik, vagy más módon erre utal, és amelyek a nyilvánosság előtt még nem ismertek.

2.2. A „Nap” naptári nap, kivéve azon eseteket, amikor a szerződés kifejezetten munkanapot
vagy banki napot említ.

2.3. ‚„‚Műszaki leírás” a tárgyban meghatározott feladatok, szolgáltatások terjedelmét határozza
meg, a Vállalkozó közreműködésének módját, a szerződés eredménytermékeit foglalja össze.
Egyebekben a jelen szerződés I. számú mellékleteként kerül csatolásra

2.4.,,Vis majornak” minősül minden olyan rendkívüli esemény, amelyet Felek saját
érdekkörükben nem láthattak előre, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza az adott
Fél saját hibájára vagy felróható magatartására. Az Ilyen események lehetnek a következők, de
nem korlátozódnak a következő eseményekre: sztrájk, tűzeset, robbanás, árvíz, járvány,
természeti csapás, szállítási tilalom, stb.

2.5. projekt: „Területi szerviz (field) kialakításának előkészítése a NISZ Zn. részére az EKOP
1.1.4-2013-2013-0001 számú Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kitetjesztése
(KKIR2) című kiemelt projekthez kapesolódóan” című projekt

3. VáHalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége
folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges összes feltétellel, engedélyekkel,
szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, így a
jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés
során a lehető legnagyobb mértékű pontossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles ajelen szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodriak 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.



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

3.7. Vállalkozó teljesítésében - a 3.8. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan
alvállalkozó ás szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett alkalmasságának
igazolásában.
Az ajánlatban megnevezett alvállalkozók az alábbiak: -

3.8. Amennyiben a 3.7. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e
bekezdésben: alvállalkozó) helyett Vállalkozó más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni, azt
csak a Megrendelő hozzájárulásával teheti meg.

3.9. A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell
bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó
módosításának igénye a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében állt be, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés
vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá
azt is, hogy a bevonni tervezett Új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, melyeknek a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt
meg.

3.10. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet
az ajánlatában nem nevezett meg ás a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. * (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró
okok hatálya alatt.

3.11. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítés során
maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

3.12. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az
adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan,
illetve a Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó
dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.
Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik
felelősséggel.

3.13. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés szerinti kötelezettségeit fliggetlen
szakértőként hajtja végre, tulajdonosai, illetve munkavállalói nincsenek alkalmazotti, vagy
tulajdonosi kapcsolatban a Megrendelővel.

3.14. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 125. * (4) bekezdése alapján nem űzet,
illetve számol el a szerződés teíjesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.
* (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,
és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó
vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a számára
megismerhetővé teszi és a jelen szerződés Xll.14. pontjában meghatározott ügyletekről
Megrendelő haladéktalanul értesíti.



4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő az 1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1.
pontban meghatározott Vállalkozási díjat fizeti Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot, azok teljes és végleges
formájában a Megrendelőnek a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni (kivéve, ha ezt
harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza).

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak
átadott információk, adatok, tények, dokumentumok és rendszerek teljesek és a valóságnak
megfelelnek.

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

5. A szerződés hatálya

Felek a szerződést határozott időre kötik. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől
számított 45 nap, de legfeljebb 2013. november 15. azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi
aláírás napján lép hatályba. Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. Vállalkozási díj

6.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén
vállalkozási díj illeti meg.

A jelen szerződés Műszaki leírásában meghatározott feladatok teljeskörű megvalósítása és
dokumentumok elkészítésének díja: 24.850.000,- Ft + áfa.

6.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozási díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét
magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem
jogosult, további költségek megtérítését semn1ilyen jogcímen nem igényelheti.

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. A Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36 A *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy számlája
kizárólag az Art. 36 A *-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén kerül
kifizetésre.

Az ellenszolgáltatás a szerződésszerű teljesítést követően egy összegben kerül kifizetésre.

6.3.2. A Vállalkozási díjra a Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amelyet a
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesitésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki
és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az
előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

6.3.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából
történő támogatásból az EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 sz. „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” című kiemelt projekt terhére ún. „Szállítói



-i

finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Vállalkozónak kerül
kifizetésre.

6.3.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerinti fenti Vállalkozási
díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez
történő beérkezését követően 30 napon belül a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül
a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A
fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

6.3.5. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a számla
a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül a Vállalkozó
10800007-70000000-13439001 számú bankszámlájára.

6.3.6. A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába küldi.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,

VTSZ/SZJ számát, a projekt teljes azonosító számát (EKOP-l.l.4-2013-2013-000l), a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra
szolgáló vállalkozási szerződés számot, fizetési határidőként a 30 napot,

- Vállalkozó minden - a 6.3.1. pont szerinti - a teljesítésről két darab számlát állít ki,
amelyet az EKOP támogatás prioritásának arányában megbont: EKOP 2. prioritás
86,61% és EKOP 3. prioritás 13,39%.

- a számlán fel kell türitetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- Szállítói finanszírozás esetén a számla számlabontás előtti értékének, azaz a 2. és 3.

prioritásra kiállított számlák támogatási értékének együttesen meg kell haladnia a
nettó egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.

A Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

6.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (1. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik, és a szerződés 6.3.3.
pontjának megfelelően szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a
Kormányrendelet 57 A. ~ (I) bekezdésének megfelelően biztosítja a Vállalkozó részére a
Szerződés elszámolható összege legfeljebb 30° o-ának megfelelő mértékű ún. szállítói előleg
igény lésének lehetőségét.

A szállítói előleget (előlegbekéró dokumentumon keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a
Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A Megrendelő



az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását.
Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Vállalkozó szállítói előleg igénylése esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött
szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési Ugynőkség javára szóló
biztosíték nyújtására köteles, a Kbt. 126. * (6) bekezdése szerint’ A Kbt. 126. ~ (6) a) bekezdése
szerinti biztosítékokon kívül a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, valamint az Aht. 92. * (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói
előleg biztosítékaként.

Az előlegként igénybevett összeg a 2. részszámla összegéből kerül levonásra.

A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni.

‘7. Teljesítésigazolás, szerződés teljesítése

7.1. A jelen szerződés Műszaki leírásában meghatározott feladatok teljesítés igazolására a
szerződésszerű teljesítést beleértve az ott meghatározott dokumentumok átadását követően
kerülhet sor.

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés Műszaki leírásában meghatározott, elkészült dokumentumokat
azok elkészültét követően 1-l példányban elektronikusan szerkeszthető formában, valamint pdf
formátumban és papíron is átadja a Megrendelő arra kijelölt felelőse részére’ A szerződésszerűen
átadott termékek felülvizsgálatára Megrendelőnek 15 naptári nap áll a rendelkezésére.
Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő aláírja az átadott dokumentumra vonatkozó Atadás
átvételi jegyzőkönyvet. Amennyiben a dokumentumokat a Vállalkozó nem a szerződés I. számú
mellékletében foglalt feltételeknek megfelelő formában vagy tartalomban készítette el,
Megrendelő jogosult írásbeli kifogással élni’ Amennyiben a Megrendelő a teljesítés kapcsán
kifogást emel, úgy a Vállalkozó köteles az abban foglaltaknak, az ott meghatározott
póthatáridőig eleget tenni. A póthatáridő megadása nem jelenti a késedelemből eredő kötbér
követelésről való lemondást.

7.3. Vállalkozó teljesítésének igazolása és elfogadása az összes feladat elvégzését követően a
Teljesítésigazolási bizonylat Megrendelő általi aláírásával történik. A Teljesítésigazolási
bizonylat mögé kerülnek csatolásra a teljesítés részeként elkészült dokumentumok átadásáról
szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvek. A Teljesítésigazolási bizonylat Felek által történt aláírását
követően kerülhet sor a számla kiállítására.

8’ Kötbér

8.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés 5.2. pontjában rögzített valamely határidőt neki
felróhatóan elmulasztja (késedelmes teljesítés), a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A
késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a 6.1. pont szerinti ellenszolgáltatás
(vállalkozási díj) teljes összegének 0,5°o-a. A késedelmi kötbér maximuma a 6.1. pont szerinti
ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) teljes összegének 15 °o-a.

8.2. Ha a Megrendelő a 7.2. pontban meghatározottak szerint kifogással él az elkészült
dokumentumokkal kapcsolatban, akkor a teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Ha a Vállalkozó a
hibát a kifogásbanjelzett póthatáridőben nem javítja ki, kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési
kötbér mértéke a póthatáridő leteltét követően naponként és hibás teljesítésenként a 6.1. pont



szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) teljes összegének 0,5%-a. A hibás teljesítési kötbér
maximuma a 6.1. pont szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) teljes összegének 15 %-a.

8.3. A Megrendelő a kötbérigényről számlát helyettesítő okiratot állít ki, és a számla összegét
jogosult a Vállalkozási díjba beszámítani.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesít, úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani és nettó 4 millió forintnak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért
követelni. Nem teljesítésnek minősül, amennyiben a Vállalkozó késedelme eléri a késedelmi és a
hibás teljesítési kőtbér maximumát, vagy amennyiben hibás teljesítés esetén a hiba kijavítása a
kifogásban meghatározott határidőben sem történik meg.

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) 246. ~-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
menetesíti a teljesítés alól.

9. SzeHemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Vállalkozási díj ellenében a
Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan
felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére
átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett, azzal,
hogy Vállalkozó megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok
érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen
szerződés teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja,
többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében
átruházhatja.

9.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást írásban módosíthatják a
Kbt. 132. @-nak figyelembevételével.

10.2. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban
elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal történő felmondani, amennyiben a másik Fél (a
Vállalkozó, illetőleg a Megrendelő):
. felszámolását jogerős bírósági határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése

veszélybe kerül,
. jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe

esik
. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként

olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja

A felmondását - ajániott-tértivevényes levél formájában kell megküldeni.

10.3. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.

10.4. 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,
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dokumentumot függetlenül az adathordozó jellegétől.

10.5. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (I) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek („offshore cég”), vagy

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 ° meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. * (I) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. (Kbt.
125. ~ (5) bekezdés a) és b) pont).

11. Összeférhetetlenségi nyilatkozatok

11.1. Felek kijelentik, hogy:
. Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött

szerződéseik megsértését.
. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely szerint

jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogait sértené.
. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük csőd-, vagy felszámolási eljárás,

vagy végelszámolás.
. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük olyan per vagy olyan hatósági

vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben megszabott
kötelezettségei teljesítésében.

11.2. A Felek haladéktalanul Írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

12. Kapcsolattartás

12.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó
jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról
egymást Írásban értesíteni. Felek jogosultak alTa, hogy a kapcsolattartó személyét
megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó
kijelölése esetén haladéktalanul és Írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó
személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos.

12.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag Írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az
alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén
tekinthető érvényesnek.

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

Megrendelő részérőlt
Név: Geist Eva
Műszaki koordinátor
mobil: ±36 309481711
Fax: ±36 1 3031000
E-mail: geist.eva msz.hu



Vállalkozó részéről:
Név: Lengyel Csaba
Munkakör: Ügyvezető
lel: ±36 1 4124455
mobil: +36 20 962-83-32
e-mail: lenge1.csaba~vialto.hu

12.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosultak együttesen:

Név (szakmai teljesítés igazoló):
Beosztás: Geist Eva
mobil:±36309481711
Fax: ±36 1 3031000
E-mail: geist.eva~nisz.hu

Név (projekt szintű teljesítés igazoló):
Beosztás: Dömötör Csaba projektigazgató
Telefon: ±36 I
mobil: ±36 204806230
Fax: ±3613031000
E-mail: domotor.csaba@nisz.hu

12.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

12.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül,
az Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
Az Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

12.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.

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

12.9. A Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen szerződés
maradéktalan teljesítését megelőzően a Vállalkozónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra,
illetve jogiitódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra
(egyesülés, szétválás) kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.

13. Titoktartás

13.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban
foglalt műszaki, pénzügyi és egyéb információk - ide nem értve a Referencia Nyilatkozat
információit nem hozhatók nyilvánosságra.
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13.2. A Vállalkozó, továbbá az általi a teljesítésbe bevont alkalmazottait a Szerződés teljesítése
keretében a Szerződés hatályba lépését követően tudomására jutott államtitkot vagy szolgálati
titkot képező információk tekintetében büntetőjogi felelősség terheli.

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

13.4. Felek a jelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot és
valamennyi, a Felek működését érintő információt, üzleti titkot (különösen azokat, amelyeket
bármelyik Fél „Bizalmas” felirattal látott el) bizalmas információnak tekintenek.

13.5. Felek a tudomásukra jutott bizalmas információk (különösen a Felek által „Bizalmas”
felirattal ellátott dokumentumok) tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak. Bizalmas
információt a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél tudomására semmilyen
formában nem hozzák, harmadik fél számára hozzáférhetővé nem teszik és csak a jelen
Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják. A bizalmas információk részbeni vagy
teljes másolása tilos, kivéve, ha az nélkülözhetetlen a jelen Szerződés teljesítéséhez.

13.6. A jelen Szerződés 3. pontjában rögzített kötelezettségek nem vonatkoznak a bizalmas
információkra a következő esetekben:

. A bizalmas információkat a Felek már a közlés időpontjában ismerik,

. Az anyagot az átvevő saját maga önállóan hozta létre és az nem a közlő Fél által
rendelkezésre bocsátott bizalmas információkból származik, illetve nem kapcsolódik a
közlő Fél valamely más információjához.

. 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;

. A bizalmas információk valamely, az információ kiadására jogosult harmadik Féltől
az információ felhasználására vonatkozó korlátozás hiányában jutnak el az átvevőhöz;
vagy

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

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

13.8. Felek tudomásul veszik, amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes,
illetve különleges adatnak minősülő adatot érint, kötelesek az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései szerint
eljárni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről,
szabályokról, ezek alkalmazásáról a Megrendelőtől kapott tájékoztatás alapján a szükséges
tájékoztatásokat elvégzi.

13.9. A jelen fejezetben megjelölt kötelezettségek teljesítése alól Felek akkor mentesülnek, ha
ezen szabályok alól jogszabály állapít meg kivételt.

13.10. A Felek megállapodnak, hogy az aláírt titoktartási nyilatkozatra a jelen szerződés
megszűnése nincs hatással, azok a rájuk vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő tartalommal és
időtartamig változatlan formában továbbra is hatályosak maradnak.



14. Vis Major

Feleknek a lehető legrövidebb időn belül értesíteniük kell egymást a Vis Major eseményéről,
megadva a Vis Major pontos okát, valamint a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos várható
hatását. Amennyiben a Vis Major Jelentősen késleltetné a Jelen szerződés teljesítését, Feleknek
egyeztetniük és dokumentálniuk kell a Jelen szerződésben szükséges módosításokat.

15. Vegyes és záró rendelkezések

15.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés
lényeges tartalmáról.

15.2. A Vállalkozó továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó
iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az e
pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani,
továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges információk, adatok, tények,
körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást
megadni.

15.3. A 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.

15.4. Á jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv Vállalkozási jogviszonyra rendelkezései az irányadók.

15.5. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

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

15.8. A Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező
érvényűnek fogadják el.

15.9. Á Felek a Jelen szerződés tekintetében irányadónak tekintik a Kbt. 125. ~ (4) bekezdésében
foglaltakat.

15.10 Á Felek rögzítik, hogy a Jelen szerződés módosítására a Kbt. 132. ~ rendelkezéseinek
betartása mellett nyílik lehetőség.

15.11 Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

15.12. Jelen szerződést aláíró személyek ezúton nyilatkoznak, hogy rendelkeznek a Jelen
szerződés aláírásához szükséges képviseleti Joggal.
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Közbeszerzési műszaki leírás

„Területi szerviz” (field) kialakításának előkészítése

1. Alapvető társasági célok
A tulajdonosi kör és a menedzsment döntésének megfelelően a NISZ Zrt. stratégiai céljainak
eléréséhez a vállalati működést hatékony megoldásokkal, folyamatokkal és vállalatirányítási
rendszerrel kell támogatni. A rendszerek hatékony működésének biztosításához illetve
bevezetéséhez szükséges a vállalati folyamatok újra tervezése, dokumentálása.

A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2013 őszétől illetve 2014. január 1-től a
jelenleginél jóval nagyobb mennyiségű helyszíni támogatási feladatot kell, hogy ellásson
országos lefedettséggel. A NISZ Zrt. célja az SLA-knak megfelelő minőségben,
költséghatékonyan biztosítani az infokommunikációs roll-out és üzemeltetési területi
szolgáltatásokat.

A cél, hogy a NISZ infokommunikációs létesítési, üzemeltetési, illetve az Ellátási
Igazgatósággal kapcsolatos aktuális és az IT és telekommunikációs (OSSIBSS), valamint ER?
rendszerbevezetéseket követően alkalmazandó „területi szerviz” folyamatai megfelelő szinten
kialakításra és bevezetésre kerüljenek.

2. A beszerzés tárgya, mennyisége

Ajánlattevőnek az alábbi tanácsadói feladatokat kell ellátnia:

1.Létesítési (Roll out) field folyamatokkal kapcsolatos feladatok:
. 2013. október 30-tól sztenderden alkalmazandó IT és Telekommunikációs támogató

rendszerek Új verziójával támogatott létesítési folyamatok leírása
. 2014. Q3-tól sztenderden alkalmazandó, a jövőbeli ERP támogatórendszerekkel kibővített,

field területet érintő létesítési folyamatok tervezése.

2. Üzemeltetési field folyamatokkal kapcsolatos feladatok:
. 2013. október 30-tól sztenderden alkalmazandó IT és Telekommunikációs támogató

rendszerek új verziójával támogatott, field területet érintő üzemeltetési folyamatok
(incidens és változáskezelés) leírása

. 2013. november 30-tól sztenderden alkalmazandó IT és Telekommunikációs támogató
rendszerek Új verziójával támogatott, field területet érintő üzemeltetési folyamatok
(problémamenedzsment, konfigurációmenedzsment, eszközmenedzsment, kiadáskezelés,
kapacitásmenedzsment)

. 2014. Q3-tól sztenderden alkalmazandó, a jövőbeli ERP támogatórendszerekkel
kiegészített, field területet érintő üzemeltetési folyamatok tervezése.

3. Ellátási Igazgatóságot érintő field folyamatokkal kapcsolatos feladatok:
. Ellátási Igazgatóság létesítési és üzemeltetési folyamatainak feltérképezése, összevetése a

sztenderden alkalmazandó folyamatokkal, eltérések elemzése, változási szükségletek
felmérése.

. Az eltérések alapján a folyamatok változtatásához szükséges implementációs terv
készítése.
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A fenti folyamatok részletes (tevékenységi szint mélységig) tervezése szükséges. A folyamatok
dokumentálása során elvárás olyan szakmai változtatási javaslatok megfogalmazása, melyek
növelik a folyamat hatékonyságát. Elvárás a hiányzó folyamatok, tevékenységek azonosítása,
ezekrejavaslat tétel.
Szükséges az egyes folyamat verziókhoz illeszkedő szerepkörök meghatározása, továbbá a
kapcsolódó működésfejlesztés ütemezésének bemutatása is.

Feladat továbbá a végrehajtáshoz kapcsolódó döntés-előkészítő és összefoglaló elemzések
elkészítése.
Teljesítési határidő: A szerződés aláírását követő 60 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

3. Előzmények, kapcsolódó fejlesztések

A NISZ Zrt. vezetése számos belső projektet indított el és változást hajtott végre az elmúlt

időszakban. A folyamatban lévő és érintett projektek:

. IT Támogató rendszerek

. Távközlési OSS/BSS projekt

. ERP bevezetési projekt

A fenti projektek követelményspecifikációját Ajánlatkérő átadja a nyertes ajánlattevő részére.

4. A munka során elvégzendő tevékenységek

A célok elérése érdekében a következő feladatok elvégzését szükséges vállalni:

. Folyamat leírások, specifikációk elkészítése MS Visio (BPMN), Ms Excel folyamat
attribútumok bemutatására. Az MS Visio-ban kerül rögzítésre a folyamatábra, Ms Excel
táblában a folyamatok leírása, a folyamatok leírásakor alkalmazandó minimum
atribútumok: folyamatstruktúra (4.-S. részletezettségi szinten), azonosító, rövid leírás,
részletes leírás, szerepkörök, input információ, input információ forrása, tevékenység
eredménye, output, tevékenység eszközei, függőségek,

. A feladat teljesítése céljából:
vállakozó feladata interjúk vagy workshopok során igénykonszolidálás,

véglegesítés/tisztázás. Az interjúk és workshopok a kulcs felbasználók és

folyamatgazdákkal történnek. (max. 30 alkalom). Megrendelővel egyeztetve a

projekt során, hogy interjú vagy workshop.

. Döntés-előkészítő és összefoglaló elemzések

5. Leszállítandók:
. Folyamathierarchia dokumentációja
. Főfolyamatok dokumentációja
. Alfolyamatok dokumentációja
. Folyamatváltozatokboz kapcsolódó szerepkörök dokumentációja
. Működésfejlesztés ütemterve
. Workshop dokumentációk

Döntés előkészítő dokumentumok
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NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Teljesítést Igazoló Bizonylat

MIE-7591 3/3

Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen TB aláírója) (ezen TB jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljes ítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak Így nyújtható be

és minőségnek megfelel.

a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a s:erződésben meghatározott e~’éb devizában Devizanem:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

—

Esedékessége
(dátum):

„w” nis: hu NISZ Nem:eri lníokornmunik~íciós S:og;ílratóZ~nkörűen MűkMő R&vénvtar’a’.ag
1051 Budapest, &okonai ui. Telefon; +36-l-459-42C’) Fax: +36’l-303-lCO) (IA
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e;.;tNIsz
NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság Vialto Consulting Kft.

Céoiegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):

01-09-706440

Adószám: 12849675-2-41 Uniós adószám: HU12849675
Kapcsolattartó adatai

Név: Lengyel Csaba Beosztás: Ügyvezető

Telefonszám: +36 1 412 44 55 E-mail Cím: Iengyel.csaba@vialto.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. I. épület 7. emelet

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

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

Cég név:

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

Számlavezető bank

Neve: Citibank Europe Plc. Mo-i Fióktelepe (HU-1051 Budapest, Szabadság tér 7.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10800007-70000000-13439001 HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-eL kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Onszámlázás (áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.5.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,g,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.~.(nH: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet): NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény): KIVA [2012. évi CXLVII. törvé,ny]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM NEM ‚.- J NEM

Dátum: Budapest, 2013. 10.

Cégszerű aláírás:
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