Polgár Zsolt

Megrendelő SAP szerződésszáma: 111430049/003
Szállító szerződésszáma:

Vasas Gyula

HU-20222369
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Érintett Szervezet neve:
Intézmény azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zrt.
19376
1031 Budapest, Anikó utca 4
01-10-044470
12550753-2-44
10918001-00000024-90010118
Vasas Gyula és Polgár Zsolt
informatikai igazgató; osztályvezető

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a(z)
Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Techwave Hungary Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
01-10-047610
24190239-2-41
11600006-00000000-97481733
Fárizs Péter László
igazgatósági tag

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

4iG Nyrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
01-10-044993
12011069-2-44
12001008-00164262-02100004
Radó Gábor és Tápai Tamás
kereskedelmi vezérigazgató-helyettes;
informatikáért felelős általános vezérigazgatóhelyettes

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

FORNAX SI Kft.
1123 Budapest, Táltos u. 1.
01-09-999458
24278353-2-43
10918001-00000038-59580002
Keszei Ákos Ervin
ügyvezető
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Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

IMG Solution Zrt.
1023 Budapest, Lajos u. 26.
01-10-141012
28771315-2-44
11743026-20012498-00000000
Szentgyörgyi Gábor János
vezérigazgató

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Tigra Rendszerház Kft.
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
01-09-727385
13284220-2-43
10918001-00000005-70950000
Vertán György
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

BCS Business Consulting Services Kft.
1118 Budapest, Rétköz utca 5.
01-09-280530
13090403-2-43
10403394-50526686-86531001
Fehér Ede és Mészáros Gergely
ügyvezetők

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban Megrendelő és Szállító különkülön említve: Fél, együtt említve: Felek) a cégszerű aláírások időpontját rögzítő helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által EKR000821762020 szám alatt, a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján
„A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél meglévő
SAP szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése és kapcsolódó terméktámogatási
szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére irányuló
eljárás eredményeképpen a Beszerző és Szállító részvételével érintett, 2021.02.10. napján
létrejött együttműködési megállapodás szerinti konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium)
között keretmegállapodás jött létre, melyet 2021.02.10. napján módosítottak (a
keretmegállapodás és annak módosítása továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma:
DKM01SLIC20
KM aláírásának dátuma:
2021.02.10
KM időbeli hatálya: 24 hónap (+6 hónap hosszabbítási lehetőség a KM IV.7 alapján)
KM keretösszege: 14.800.000.000 Ft (legfeljebb +30% módosítás a KM IV.6-7. alapján)
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1.2. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján „SAP
fejlesztések 2022” tárgyában verseny újranyitásával közbeszerzési eljárást (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le informatikai beszerzési igényének
kielégítése érdekében.
1.3. A Szállító, mint Ajánlattevő – és mint a Konzorcium szerinti tényleges szállító – a
közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Szállító ajánlatát
fogadta el nyertes ajánlatként, így Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést
kötnek egymással, mely alapján Megrendelő megrendeli Szállítótól a jelen Szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott eredményterméket (fejlesztéseket) és a hozzá
kapcsolódó szolgáltatásokat a jelen szerződésben és a Műszaki Leírásban (2. számú
melléklet) meghatározott feltételekkel.
1.4. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Ajánlattevők (közös
Ajánlattevők) közül a Szállító jogosult és köteles kizárólagosan teljesíteni. A közös
Ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelővel fennálló jogviszonyára a jelen
szerződés és a konzorciumi együttműködési megállapodás a 3.2. D) pontban foglaltak
eltérésekkel alkalmazandó. A jelen szerződést aláíró Szállító, a Techwave Hungary Zrt.
– meghatalmazás alapján – az összes közös Ajánlattevő nevében írja alá.
1.5. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Szállító teljesíti.
1.6. Nyertes közös Ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak azzal, hogy a teljesítésre a Szállító a
kizárólagosan jogosult és köteles. Ajánlattevő kijelenti, hogy a Szállító nem áll szerződéses
jogviszonyban és nem köt szerződést a MAVIR ZRt. kivételével a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 3. § 65. pontja szerinti vertikálisan
integrált villamosenergia-iparivállalkozással (a továbbiakban: VIV tag) a Vet. 102/C. § (6)
bekezdése körébe tartozó szolgáltatásokra a teljesítés időtartama alatt. A közös
Ajánlattevők egyetemlegesen szavatolnak ezen kötelezettségvállalás betartásáért a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. 1
1.7. Szállító jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban foglaltakat.
2. A szerződés tárgya, mennyisége
2.1. Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a KM alapján történő verseny újranyitás
eredményeképpen a Megrendelő – hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Az „SAP fejlesztések 2022” tárgyú
eljárásban Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja a közbeszerzési dokumentáció
részét és a Szerződés 2. sz. mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek megfelelő, megrendelt szolgáltatás- és árlista szerint nevesített
elemekből álló szolgáltatások nyújtását Megrendelő egyedi megrendelései alapján
(továbbiakban: Egyedi megrendelés).
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Amennyiben nyertes Ajánlattevő konzorcium a Szállító.
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3. A teljesítés módja, feltételei:
3.1. Szállító feladatait Megrendelő Egyedi megrendelései alapján köteles elvégezni. Az Egyedi
megrendelésekben meghatározott teljesítési határidők kötbérterhes határidőknek
minősülnek.
3.2. Jelen szerződés alapján megrendelt szolgáltatások keretében a Szállító biztosítja a
fejlesztések,
frissítések
elérhetőségét
a
megjelenést
követően,
időszakos
tartalomfrissítéseket, illetve támogató és javító csomagok biztosítását, valamint ezekhez a
Megrendelő jogszerű hozzáférését, továbbá gyártói műszaki támogatás, valamint a
szoftverekkel kapcsolatos technikai tanácsadás, hibabejelentés igénybevételére.
3.3. Szállító az Egyedi megrendelésekben megrendelt szolgáltatásokat az alábbiak szerint
biztosítja:
3.3.1 Műszaki Leírás szerinti terméktámogatási szolgáltatások ellátását fix 1500 munkaóra
igénybevételével (továbbiakban: Alapszolgáltatások) a Megrendelő Egyedi megrendelései
alapján;
3.3.2 Műszaki Leírás szerinti terméktámogatási szolgáltatások keretében opcionálisan
megrendelhető szolgáltatások (a továbbiakban: Opcionális vagy Kiegészítő
Szolgáltatások) ellátását legfeljebb 300 munkaóra keretében a Megrendelő Egyedi
megrendelései alapján.
Az Alapszolgáltatások és Kiegészítő szolgáltatások bontását a Szerződés 2. sz. mellékletét
képező Műszaki leírás tartalmazza.
3.4. Megrendelő jelen szerződés hatálya alatt jogosult egy vagy több részletben az Opcionális
szolgáltatást lehívni. Az Egyedi megrendelésben Megrendelőnek meg kell adnia legalább az
Opcionális szolgáltatás munkaóra mennyiségét, az elvégzendő feladat(oka)t, és a teljesítés
határidejét azzal, hogy az nem lehet későbbi határidő, mint jelen Szerződés teljesítési
határideje.
Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy az Opcionális szolgáltatást ne vagy ne teljes
egészében hívja le. Szállító jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy
Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az
esetre, ha Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott Opcionális szolgáltatást nem vagy
nem teljes egészében hívja le.
3.5. Megrendelő az Egyedi megrendelés kibocsátását megelőzően Felek egyeztetnek a részletes
feladatleírással kapcsolatban, feladat ütemezése az Egyedi megrendelés alapján kerül
meghatározásra.
Szállító a Megrendelő által megfogalmazott feladatlapra 5 munkanapon belül ajánlatot ad
amelyben megjelöli a teljesítési határidőt és óraszámot, teljesítési ütemtervvel együtt szükség esetén az ajánlatadási időszakban lehetséges, sőt preferált a további egyeztetés.
Amennyiben Megrendelő a megjelölt teljesítési határidőt és óraszámot és ütemezést
elfogadja, úgy erről Egyedi megrendelést bocsát ki Szállító részére. Szállító feladatvégzése
csak abban az esetben lehetséges, ha az arról szóló feladatlapot a Megrendelő előzetesen
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elfogadta. Szállító feladatlapján elfogadott óraszámtól eltérni csak Megrendelő
hozzájárulásával lehet.
Az előzetes egyeztetésre tekintettel az Egyedi megrendelés kibocsátását követően Szállító
köteles a teljesítést 2 munkanapon belül megkezdeni.
Szállító tudomásul veszi, hogy óradíjat kizárólag a munkával eltöltött időre számolhat el. Az
elszámolás legkisebb egysége 0,5 óra. Felek az elszámolás körében a kerekítés szabályai
szerint járnak el, ekként adott óra 31-44. percéig az óraszám lefelé kerekítendő, míg a 45.
percétől felfelé, a következő egész órára kerekítendő.
3.6. Szállító kijelenti, hogy személyében, illetve közreműködői tekintetében nincs olyan ok,
amely akadályozná szolgáltatások elvégzését. Kijelenti továbbá,
a.
hogy a szolgáltatások teljesítésébe nem von be olyan gazdasági társaságot,
természetes vagy jogi személyt, akinél saját maga, illetve a Megrendelő bármely
alkalmazottja meghatározó gazdasági érdekeltséggel rendelkezik. Ha ilyet észlel, akkor
azt haladéktalanul köteles bejelenti Megrendelőnek.
b.
nem minősül VIV tagnak;
c.
a Szerződés hatályának időtartama alatt nem nyújt a VET. 102./C § (6) bekezdés
szerinti Szolgáltatást VIV tagnak
d.
a Szállító részvétel létrejött konzorciumi, illetve együttműködési
megállapodástól eltérően Szállító csak abban az esetben teljesít adatszolgáltatást a többi
közös Ajánlattevőnek - a szerződéskötés során készült dokumentumok (ajánlatkérés,
ajánlat, szerződés stb.) adattartalma kivételével - ha Megrendelő a Szállítóval szembeni
igényét egyetemleges felelősség alapján kívánja érvényesíteni a többi közös
Ajánlattevővel szemben.
3.7. Szállítónak a műszaki leírásban meghatározott eredménytermékeket és szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó jogosultságot hitelt érdemlően igazoló dokumentumokat az
Egyedi megrendelések teljesítésével egy időben kell átadnia Megrendelő
kapcsolattartójának. Szállító különösen köteles Megrendelőnek átadni a jótállásra és gyártói
támogatásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos
használathoz szükséges minden dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség
mértékéig és mennyiségben.
4. A teljesítés helye
4.1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye a Megrendelő székhelye:
1031 Budapest, Anikó utca 4.
5. A fizetendő ellenérték
5.1.A jelen Szerződés tárgyát képező termékek, szolgáltatások árát, egységárát jelen Szerződés
1. számú melléklete tartalmazza. Az ajánlattétel, a Szerződés, elszámolás, számlázás és
kifizetés pénzneme HUF. Felek rögzítik, hogy az Egyedi megrendeléseken belül
Megrendelő részteljesítést nem köteles elfogadni. A szerződéses ár tartalmazza a
megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat,
de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
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5.2. Felek rögzítik, hogy a beszerzés ellenértékének forrását a Megrendelő saját forrásból
biztosítja.
5.3. Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén megillető vételár/díj (a továbbiakban: Ellenérték)
teljes összege (jelen Szerződés értéke) a jelen Szerződés 2. számú melléklete (Műszaki
Leírás) szerinti szolgáltatások és Megrendelő Egyedi megrendelései alapján:
5.3.1

5.3.2.

3.3.1 pontban meghatározott
Alapszolgáltatások díja (fix munkaóra:
1500 óra)
3.3.2 pontban meghatározott
Kiegészítő szolgáltatások keretösszege
(legfeljebb 300 munkaóra):

nettó 31 062 500 Ft + Áfa

legfeljebb nettó 6 212 500 Ft + Áfa

5.4. A szerződés ellenértéke az Egyedi megrendeléseknek megfelelően az 1. számú
mellékletben meghatározott Alapszolgáltatások (Fix munkaórák), illetve a Kiegészítő
szolgáltatások (Opcionálisan megrendelt munkaórák) díjának alapulvételével kerülnek
elszámolásra.
5.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 5.3. pontja szerinti szolgáltatások összesített ellenértéke
nem haladhatja meg a nettó 37 275 000 Ft + Áfa azaz nettó Harminchétmilliókettőszázhetvenötezer Ft + Áfa keretösszeget. Megrendelő a Szerződés keretében
legfeljebb a keretösszeg erejéig jogosult eseti megrendelést kibocsátani. Szállító
kifejezetten tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen pont szerint eseti megrendeléseket
nem köteles kibocsátani, egyúttal vállalja, hogy az eseti megrendelések elmaradása esetére
semmilyen megtérítési igénnyel nem él a Megrendelő felé.
5.6. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadók.
5.7. Az 5.3. pontban meghatározott nettó szerződéses Ellenérték tartalmazza a Szerződés
teljesítésével kapcsolatban Szállítónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 5.3.
pontban meghatározott nettó ellenérték különösen tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal,
a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak,
illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), a felhasználási jog ellenértékét,
a jótállás, gyártói támogatás költségét, valamint a szolgáltatások esetében valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
beszerzési díjat. A jelen Szerződésben meghatározott árak a Szerződés időtartama alatt
kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
5.8. Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete – Megrendelő pénzügyi
teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
5.9. Szállító a termék szállításával / szolgáltatások nyújtásával egyidejűleg köteles az arra
vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt
átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást megadni. Szállító
különösen az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni:
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jótállás, gyártói támogatás dokumentumai,
a telepítőkészlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
Tervdokumentáció
Rendszerterv
Telepítési dokumentáció
Tesztelési dokumentáció
Mentési dokumentáció
Oktatási dokumentáció
Üzemeltetési kézikönyv.

5.10. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, a Szállító az
angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A
telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható. A jótállásra
vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint a jótállás kezdő
időpontját és időtartamát.
5.11. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény
áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul
írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról
és okairól. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki a Szerződés késedelmes
teljesítésre, illetve szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak alkalmazását.
5.12. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő
megfelelő együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót
haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát.
Megrendelő késedelme Szállító egyidejű késedelmét kizárja.
5.13. Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a KM és a Kbt. 138.
§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult alvállalkozót igénybe venni.
5.14. Amennyiben a Szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (2) és (3)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
5.15. Szállító felelősséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség – jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Szállító irányába
terheli.
5.16. A közbeszerzési díj meghatározására a KM és a DKÜ rendelet 13-14. §-aiban foglalt
rendelkezések az irányadóak.
6. Átadás-átvételre vonatkozó rendelkezések:
6.1. Szállító a termékeket és szolgáltatásokat a következők szerint köteles a Megrendelő
részére átadni/nyújtani. Az átadás-átvétel és a teljesítés igazolásának (teljesítésigazolás
kiállítás) folyamata minden esetben 4 lépésben zajlik az alábbiaknak megfelelően:
- Mennyiségi átadás-átvétel;
- Minőségi átvétel;
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- Tesztre átadás a fejlesztői tesztet és teszt dokumentáció átadását követően,
- Teljesítésigazolás kiállítása.
6.2. Mennyiségi átadás-átvétel: Megrendelő Egyedi megrendelése alapján leszállított
termékek, szolgáltatások átadás-átvétele a Megrendelő által kijelölt munkatárs által történik,
melynek megtörténtéről tételes átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki. Amennyiben a
Megrendelő által kijelölt személy a teljesítést nem fogadja el, ennek részletes indokait a
teljesítéstől számított 3 munkanapon belül írásban közölnie kell a Szállítóval. Nem
megfelelő teljesítés esetén Megrendelő a szerződésben foglaltak szerint késedelmi kötbérre
jogosult, amennyiben a Szállító nem teljesítette határidőre valamennyi mennyiségi
kötelezettségét. Mennyiségi átadás-átvételre fordított időre kötbér nem számolható fel.
6.3. Minőségi átadás-átvétel: Megrendelő Egyedi megrendelése alapján a megrendelt
termékek és a mennyiségi átadás-átvétel során átadott termékek elfogadását a Megrendelő
Minőségi átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti. A minőségi átadás-átvételen a
Megrendelő által kijelölt munkatárs vesz részt, illetve az adott szakterület képviseletében
eljáró munkatárs. Az átadás-átvétel során a jelen szerződésben és a Műszaki Leírásban
meghatározott és a szerződő felek által elfogadott követelmények teljesülését vizsgálják. A
sikeres implementáció és üzembe helyezés/fejlesztés elvégzése/ szolgáltatás nyújtása a
kárveszély átszállásának időpontja.
6.4. Dokumentum típusú eredménytermék esetén történő átadás, Tesztre átadás: A
Szállító kapcsolattartója a dokumentum 1. verzióját jegyzőkönyvezett formában átadja a
Megrendelő kapcsolattartójának. A Megrendelő 3 munkanapon belül a dokumentumot
véleményezi fejezet és oldalszám hivatkozással, és módosítási javaslatát konszolidált
formában (azaz a különböző véleményezők összesített észrevételeit rögzítve) a Szállító
kapcsolattartójának írásban elküldi. Szállító a dokumentumot 2 munkanapon belül kijavítja.
A dokumentum javított 2. verzióját a Szállító ismételten átadja a Megrendelőnek, akinek
további 2 munkanap áll rendelkezésére a kijavított ill. módosított részek ellenőrzésére és
véleményezésére. Ezen időszakon belül a Megrendelő konszolidált formában rögzíti a még
esetlegesen felmerült módosítási igényeket, melyeket a Szállító a dokumentumban átvezet.
A Megrendelő a 2. véleményezési körben csak az első véleményezési körre vonatkozó
javítással kapcsolatban élhet észrevétellel, illetve amennyiben a második (vagy további)
módosítás érinti az előző kör(ök)ben nem észrevételezett / elfogadott tartalmat, abban az
esetben a Szállító köteles az ilyen jellegű összefüggések vizsgálatára / átvezetésére. A
dokumentumokat magyar nyelven, szerkeszthető formában személyesen kell átadni a
Megrendelő jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt címén vagy elektronikus formában a
kapcsolattartó email címén.
A dokumentum minőségi átadás-átvétele során Megrendelő azt vizsgálja, hogy az átvett
dokumentum megfelel-e az adott dokumentummal szemben a Műszaki Leírásban rögzített
tartalmi követelményeknek.
A dokumentum az alábbi esetek bármelyikében elfogadottnak minősül:
- Megrendelő a dokumentum bármely verzióját elfogadta;
- a Megrendelő 3 munkanapon belül a dokumentumra vonatkozóan nem jelzett
módosítási igényt;
- Szállító a dokumentumot a Megrendelő igényei alapján módosította, melyet a
Megrendelő elfogadott vagy 2 munkanapon belül nem tett újabb, az előző
véleményezési körre vonatkozó javítással kapcsolatos észrevételt. Új igényekre
vonatkozó észrevételek nem befolyásolja a végleges verzió átvételét.
8

Tesztre átadás esetében a teljesítés feltétele a tesztre átadás a fejlesztői tesztet és teszt
dokumentáció átadását követően. Abban az esetben, ha a Megrendelő hibát talál az átadott
fejlesztésben, a Szállító 3 munkanapon belül köteles kijavítani.
6.5. A szakértői véleményezés/javaslattétel elfogadása attól független, hogy annak
tartalmával a Megrendelő egyetért-e és követi azt, vagy sem, tekintettel a gyártói
javaslattételi/támogatási szolgáltatás jellegére.
6.6. Amennyiben Megrendelő az egyes eredménytermékek esetében a minőségi teljesítést
nem fogadja el, ennek részletes indokait haladéktalanul írásban közölnie kell Szállítóval,
póthatáridő megjelölésével. Amennyiben Szállító póthatáridőre sem teljesít megfelelően és
a jelen Szerződésben /Megrendelő Egyedi megrendelésében meghatározott teljesítési
határidő is eltelt, Megrendelő a jelen szerződés szerinti kötbérre jogosult.
7. Teljesítésigazolás
7.1. Amennyiben Szállító jelen szerződésben és Megrendelő Egyedi megrendelésében
foglalt kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti és az átadás-átvétel a 6. pont szerint sikeres
volt, Megrendelő az átvételt követő legkésőbb 5 munkanapon belül köteles kiállítani az adott
Egyedi megrendelés teljesítésére vonatkozó teljesítésigazolást, amelyet mindkét Félnek alá
kell írnia. A teljesítésigazolási jegyzőkönyv kötelező melléklete a 6. pont szerinti adott
átadás-átvételi jegyzőkönyv.
7.2. Szállító a szerződés teljesítését követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus
Rendszerben (a továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban
bekövetkezett változást, amit Megrendelő a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni.
A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt
meg az Egyedi Szerződésben foglaltaknak). Megrendelőnek – a Szállító kezdeményezése
előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR-ben, amennyiben a teljesítést
elfogadta.
8. Fizetési feltételek
8.1. Szállító a jelen Szerződés 5.3. pontjában meghatározott Ellenértékre a Kbt. 135. § (1),
(5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak
szerint, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítést követően jogosult, amit a Szállító a
Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően 8 napon belül
állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a KM és jelen Szerződés
hatálya alá tartozó termékek, szolgáltatások szerepelhetnek. Szállító jelen Szerződés
teljesítéséről Egyedi megrendelésenként jogosult számlát kiállítani. A számlán az
Alapszolgáltatásokra és a Kiegészítő szolgáltatásokra eső díjat elkülönítve szükséges
feltüntetni.
A Megrendelő megfelelően alkalmazza a Kbt. 27/A.§-t azzal, hogy az elektronikus
számlákat a szamlazas@mavir.hu e-mail címen fogadja.
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8.2. A benyújtandó számlák kötelező melléklete jelen Szerződés előírásainak megfelelően
kiállított és aláírt Teljesítésigazolás, valamint a Megrendelő SAP rendszeréből kiállított
teljesítményrögzítő lap, melyet Megrendelő a Teljesítésigazolással együtt állít ki.
8.3.

A Megrendelő az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem megengedett.

8.4. A számlákat 1 (egy) példányban a MAVIR ZRt. nevére kell kiállítani, és a teljesítési
igazolással és a MAVIR ZRt. SAP rendszeréből kiállított teljesítményrögzítő lappal együtt
a MAVIR ZRt-nek kell megküldeni. Felek megállapodnak, hogy Eladó az ÁFA tv. 175. §
(2) bekezdés a) pontjának megfelelő elektronikus számlát, vagy a papíralapon vagy
számlázó-programmal előállított számlát PDF-ként elektronikusan küldi meg Vevő részére
a szamlazas@mavir.hu email címre. A papíralapon vagy számlázó-programmal előállított és
PDF-ként elektronikusan megküldött számlák esetén Eladó (számla kiállítója) jelen
szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a PDF-ként elektronikusan megküldött
számla tartalmilag és formailag megegyezik az általa papíralapon vagy számlázó
programmal kiállított és általa megőrzött számlával.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott
szolgáltatásnyújtás során időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg
vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják
meg (ideértve azon eseteket is, mely esetekben Felek az egyes, egymást követő időszakok
tekintetében külön szerződést kötnek) abban az esetben a vonatkozó számlázás tekintetében
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 58.
§-ban foglaltak alkalmazandóak.
Minden egyéb esetben Felek a számlázás tekintetében az Áfa tv. 55. § - 56. § szerinti
általános előírásokat alkalmazzák.
8.5. Szállító valamennyi számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott Szolgáltatások
megnevezése, VTSZ/TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
-a számlán Vevőként az alábbi adatokat szükséges szerepeltetni:
- a MAVIR ZRt. részéről kapcsolatot tartó személy nevét,
- a Szerződés számát és megnevezését,
- a hatályos jogszabályokban foglalt egyéb adatokat.
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. §-a szerinti előírásoknak.
8.6
Szállító tudomásul veszi, hogy amennyiben a számláját nem a jelen Szerződésben
rögzítetteknek megfelelően nyújtja be a Megrendelőnek (ideértve, de nem kizárólagosan a
teljesítésigazolás csatolásának elmaradását), illetőleg a számlája nem felel meg a vonatkozó
jogszabályi és egyéb kötelező előírásoknak, úgy a Vevő a számlát – a késedelmes fizetés
jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül – teljesítés nélkül visszaküldi.
8.7
Szállító a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.8
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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8.9. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szállító
a számlát nem a szamlazas@mavir.hu e-mail címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen
Szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.
8.10. Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és
mellékleteinek a beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül utalja át az ellenértéket a
Szállítónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
8.11 Szállító a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
8.12 Megrendelő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.13. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Szállító köteles a
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat
az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
8.14. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2. pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
8.15 Szállító a jelen Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
9. Szavatosság és jótállás
9.1. Szállító a Szerződés szerint biztosítandó termékekre a KM-ben meghatározottak szerinti
szavatossági, illetve felelősségi feltételeket vállal. Az eszközök konfigurációja tartalmazza
a gyártói támogatást és garanciákat. A gyártói támogatás kezdete valamennyi szállítandó
termék esetében a mennyiségi és minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.
9.2. Szállító szavatol a jelen szerződés keretében leszállított termékek szerződésszerű
minőségéért, valamint, hogy a leszállított termékek megfelelnek az adott termékkel szemben
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek, továbbá,
hogy a jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
egyéb) hibáktól.
9.3.

Garanciális hiba bejelentését Megrendelő a munkanapokon 8-17 óra között teheti meg.

9.4.
•
•
•
•

A garanciális hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a hibát bejelentő személy neve, beosztása,
a meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
az észlelt hibajelenség leírása,
a hibabejelentés száma

9.5. Szállítónak a bejelentéstől számított, kritikus hiba esetén 8 órán belül, sürgős prioritású
hiba esetén 1 napon belül el kell kezdenie a garanciális hiba elhárítását.
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9.6. Szállító az átvételtől számított 12 hónap jótállást vállal minden implementációra,
javításra és fejlesztésre, amennyiben a javítást, fejlesztést követő szerződésben megadott
időszak alatt olyan hiba következik be, amely a fejlesztés, módosítás, ill. javítás hatására
történt, vagy a hiba újból jelentkezik, akkor azt garanciálisan köteles javítani.
9.7. Szállító szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó
valamennyi termék teljesítésére – a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben –
jogosult és/vagy jogosított. Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs
olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl.
szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen Szerződésben
meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen
pontban meghatározott felelősségvállalás Szállítót jelen Szerződés megszűnését követően is
terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett – jogosult választása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni.
9.8. Szállító vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen Szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Szállító köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal
kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.
9.9. Szállító által a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben a Megrendelőnek okozott
károk megtérítése érdekében a Szállítónak a Szerződés aláírásának időpontjában
rendelkeznie kell legalább 50.000.000,- Ft/kár és 100.000.000,- Ft/év kártérítési limit
nagyságú, „Informatikai cégek szakmai felelősségbiztosítása” tárgyú szakmai
felelősségbiztosítással, továbbá 10.000.000,- Ft/kár és 50.000.000,- Ft/év kártérítési limit
nagyságú általános felelősségbiztosítással, amely a Szállító tevékenységével összefüggésben
felmerülő személyi sérülésekre, balesetekre, dologi károkra és egyéb károkra legalább
kiterjed. A felelősségbiztosításnak Szerződés hatálya alatt érvényesnek kell lennie.
10.

Kötbér

10.1. Amennyiben Szállító a jelen Szerződésben és mellékleteiben, valamint az Egyedi
megrendelés(ek)ben meghatározott kötelezettségét késedelmesen, hibásan, illetve nem
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.
10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a
késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbér alap 20%a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék, szolgáltatás nettó ellenértéke.
A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. Amennyiben olyan okból, amelyért
Szállító felelős jelen Szerződés meghiúsul, illetve 25 naptári napot meghaladó késedelem
esetén Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely
okán Szállító a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
10.3. Jelen szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Szállító felelős, Szállító
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25
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(huszonöt) %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a
Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy
Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
10.5. kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelőnek Szállítót írásban részletesen
tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló
értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek köréről.
10.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a
Szállítót megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.7. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
10.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a Szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
11.

A szerződés hatálya

11.1. A szerződés a Felek általi cégszerű aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek a
szerződést nem egyidejűleg írják alá, a hatályba lépés napja az utolsóként aláíró fél
aláírásának a napja. Jelen szerződés a KM IV. 4. a) pontja alapján a jelen KM hatályba
lépésétől számított 24 (huszonnégy) hónap határozott időtartamra szól azzal, hogy
amennyiben a keretszerződés alapján teljesített feladatok együttes ellenértéke eléri a
Keretösszeget, úgy a szerződés a határozott időtartam lejárta előtt is megszűnik.
11.2. Szerződés megszűnése:
- Egyedi megrendelések és a Szerződés Felek szerződésszerű teljesítésével;
- határozott idő lejártával;
- súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél részéről indokolt, azonnali hatállyal történő
felmondással, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
11.3. A szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg és a felek közös megegyezése
alapján, kizárólag a Kbt. 141. §-ában és a Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével
és kizárólag írásban módosíthatják.
11.4. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontja alapján – módosul az alábbi esetekben:
a)
felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b)
felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
c)
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
11.5. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Szállítót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei – ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását –
13

alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy
Megrendelő átvállaljon a Szállítót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerződés alapján a Szállítót terhelő kockázatokat. Szállító kijelenti, hogy a
kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen
érvényesítette.
11.6. Megrendelő jogosult Szállító súlyos szerződésszegése esetén Szállítóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a)
Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b)
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c)
Szállító valamely – az a) – b) pontban nem nevesített – jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti,
d)
Szállító ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet
nyújt be,
e)
Szállító adószámát törlik,
f)
Szállító tevékenysége vagy mulasztása miatt a Szállító tevékenységének
ellátásában olyan mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a tevékenység
jogszabályban, illetve szerződésekben foglalt tartalommal és módon történő ellátását
veszélyezteti,
g)
Szállító az ellenérték változatlanságára vonatkozó előírást megsérti,
h)
Szállító olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megrendelő
alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti,
i)
Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
j)
Szállító az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének
jogszabály szerint, határidőben nem tesz eleget,
k)
Szállító nem minősül átlátható szervezetnek,
l)
az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett
változásokról nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Megrendelőt,
vagy
m)
a jogszabályban, vagy jelen szerződés fentiekben felsorolt esetek bármelyike
bekövetkezik.
11.7. Szállító Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést a
Megrendelőhöz intézett írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegést követ el a Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési
kötelezettségének Megrendelő írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig
nem tesz eleget.
11.8. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
11.9. A sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult
a szerződést a hozzá intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani.
11.10. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
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11.11. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha
a)
a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b)
Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
11.12. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a
szerződéstől elállhat, ha:
a)
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a
Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b)
a Szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Szállító
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c)
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
11.13. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szállító (szerződő fél)
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni
a közbeszerzési eljárásból.
12.

Átláthatóság

12.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint
Szállító képviselője jelen szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a Szállító átlátható
szervezetnek minősül.
12.2. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben
Szállító a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. A Szállító – képviselője
útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles
a Megrendelőt tájékoztatni.
13.

Kapcsolattartók, kapcsolattartás módja

13.1. Jelen Szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Karg Áron Péter
Beosztása:
SAP Tool Master
Levelezési címe:
1031 Budapest, Anikó u. 4.
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Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

+36 20 980 7045
karga@mavir.hu

Szállító részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Bóday Csaba
Beosztása:
Sales Manager
Levelezési címe:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszáma:
+36 1 237 1730
Mobiltelefon száma:
+36 30 637 1689
e-mail címe:
sales@techwave.hu
13.2.

Jelen Szerződésben Megrendelő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy:

Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve:
Polgár Zsolt
Beosztása:
osztályvezető
Levelezési címe:
1031 Budapest, Anikó utca 4.
Mobiltelefon száma:
+36 30 455 2118
e-mail címe:
polgarzs@mavir.hu
13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a Szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1. pontban meghatározott kapcsolattartója
személyét megváltoztatni. Megrendelő jogosult a 13.2. pontban meghatározott
teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló 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. A kapcsolattartó személyek a Szerződésmódosításra nem
jogosultak.
13.4. A Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a Szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései
szerint kezelik. A Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. 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.
A Megrendelő adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.mavir.hu/web/mavir/adatvedelem (Adatkezelési tájékoztató
Szerződéses partnerek közreműködői részére).

üzleti

és

13.5. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt
felhatalmazással a jelen Szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére.
Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen
Szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail,
adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen Szerződéssel
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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 tájékoztatásában 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.
13.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen 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 („Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
13.7. Felek rögzítik, hogy minden, jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) Szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.
13.8. 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
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
Szállítóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a
feladás napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
13.9. Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen Szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe.
Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
13.10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
a MAVIR ZRt. jogosultságkezelő IDM rendszerén keresztül társasági jogosultságokat
biztosít Szállító vagy azok képviseletében, nevében eljáró közreműködői részére, az ezzel
összefüggő személyes adatkezeléssel összefüggésben a MAVIR ZRt. az alábbi tájékoztatást
adja. A személyes adatok kezelésének célja a jogosultságok kiadása, nyilvántartása és annak
ellenőrzése.
13.11. A Szállító kijelenti, hogy informatikai rendszere megfelel Megrendelő által elvárt, 5. sz.
mellékletben rögzített követelményeknek. Szállító kijelenti, hogy elfogadja a MAVIR ZRt.
informatikai rendszeréhez történő csatlakozás feltételeit és az ezzel kapcsolatos magatartási
szabályokat.
17

14.

Alvállalkozók

14.1. Szállító
jelen
szerződésben
meghatározott
feladatai
teljesítéséhez
a
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában
megnevezett alvállalkozót veheti igénybe a Kbt. 138. §-ban meghatározottak szerint.
14.2. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó
bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szállító (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/ alvállalkozó bevonására a Kbt.
138. § (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni. Szállító a Kbt. 138. § (3) alapján a szerződésbe foglaltan
nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót / az
alábbiak szerint bejelenti a szerződés teljesítésében részt Megrendelő alvállalkozókat, és
nyilatkozik, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
14.3. A Szállítónak a Megrendelő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot
vagy más igazolást nem kell benyújtani.
14.4. Szállító felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol.
Megrendelőt fizetési kötelezettség – jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag
Szállító irányába terheli.
14.5. Szállító a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha maga járt volna el. Szállító, ha jelen 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.
15.

Titoktartás és adatvédelmi rendelkezések

15.1. Szállító vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
15.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.
15.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
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15.4. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik félnek Szállító által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy
jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak
át Megrendelőnek.
15.5. Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Megrendelő jogosult – választása szerint – a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
15.6. Jelen megállapodás aláírásával a Felek vállalják, hogy természetes személyek
személyes adatainak kezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679
európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
GDPR) előírásainak megfelelve járnak el. Ennek megfelelően Felek tudomásul veszik, hogy
a megállapodás megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé
tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében
részt Megrendelő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) és e) pontja alapján.
15.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt
felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére.
Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen
szerződésben megnevezett foglalkoztatottaknak arról, hogy 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 foglalkoztatottjaik jelen pontban
hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában 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.
16.

Vis Maior

16.1. Felek mentesülnek a jelen szerződés megszegésének következményei alól, amennyiben
a szerződésszerű teljesítést érdekkörükön kívül álló, előre nem látható elháríthatatlan
esemény, cselekmény, fizikailag vagy más módon gátolja. Felek ilyen vis maior eseménynek
tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat, (pl. villámcsapás, földrengés, árvíz,
tűzvész, robbanás, járványok vonatkozásában helyhez kötött tagállami intézkedések),
háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom,
államcsíny, polgárháború, terrorcselekmények), embargót stb.
16.2. A vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior események
közvetlen összefüggésben állnak tevékenységével, illetve, hogy a vis maior események
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
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tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. Az
összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges
16.3. Olyan mértékben és amennyiben a jelen szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek
bármelyik fél által történő teljesítése vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben
lehetetlenné válik a másik fél írásban történő értesítésével a szerződés a vis maiorral érintett
részeinek teljesítése az akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető.
16.4. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, a Megrendelőnek
jogában áll a jelen szerződést írásban felmondani, vagy ha a jelen szerződés felbontása
lehetséges, a szerződéstől írásbeli jognyilatkozattal elállni. Ez esetben mindkét Fél maga
viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
16.5. A szerződés szerinti teljesítésben akadályozott fél köteles minden tőle telhetőt megtenni
annak érdekében, hogy az akadályoztatást megszüntesse.
17.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Szállító jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés alapján
ellátandó feladatai során esetlegesen keletkező szellemi alkotások Magyarországon történő
felhasználása nem sérti harmadik személy szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta
oltalmához, szerzői joghoz fűződő jogát, és egyben nyilatkozik arról is, hogy harmadik
személy Megrendelővel szemben fenti körben támasztott kártérítési igénye esetén
Megrendelő helyett teljes mértékben és teljeskörűen helytáll.
17.2. Jelen szerződés betartását a Megrendelő jogosult Szállító teljesítése során bármikor
előzetes bejelentés nélkül ellenőrizni.
17.3. Szállító teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Szállító
szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, a
szerződéses összeg mértékéig.
17.4. Felek vállalják, hogy a jelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során tudomásukra
jutott minősített adatokat és egyéb, a Megrendelő által bizalmasnak minősített információkat
bizalmasan kezelik, és minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen és egyéb bizalmas
információk megőrzése érdekében, továbbá kizárólag azon munkatársaik, vezető
tisztségviselőik rendelkezésére bocsátják, akiknek elengedhetetlenül szükségük van a
szerződés teljesítése érdekében az ilyen információkra, és vállalják, hogy minden szükséges
intézkedést megtesznek azok megőrzésére.
17.5. Szállító a szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas – egyebek mellett, de
nem kizárólagosan a szerződéssel, annak tartalmával kapcsolatos – információkat a
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki,
nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem használhatja fel más számára végzett
tevékenysége során.
17.6. Szállító kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Szerződő felek rögzítik, hogy
Szállító jelen Szerződés megkötésével egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésre bocsátotta
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ában megjelölt adatokat. Szállító
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tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen Szerződésből származó követelések
elévüléséig jogosult kezelni. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti
nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül
– köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal
felmondani, vagy amennyiben a teljesítés még nem történt meg attól elállni.
17.7. A megkötött Szerződés a DKR-re feltöltésre kerül.
17.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
17.9. Jelen szerződés KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem
tartalmazhat.
17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött
fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:
Megrendelt szolgáltatás- és árlista (Szállító részletes ajánlata)
2. számú melléklet:
Műszaki leírás
3. számú melléklet:
Szállító átláthatósági nyilatkozata (minta)
4. számú melléklet
Teljesítési igazolás (minta)
5.számú melléklet:
Informatikai melléklet („C” típusú)
6. számú melléklet
Egyedi megrendelés minta
7. számú melléklet
Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések
miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi
rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
Felek a jelen Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Kelt: Budapesten, a minősített elektronikus aláírások időbélyege szerint

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Techwave Hungary Számítástechnikai
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Megrendelő

Szállító

……………………
Vasas Gyula
informatikai igazgató

……………………
Polgár Zsolt
osztályvezető

……………………
Fárizs Péter László
igazgatósági tag
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1. számú melléklet
MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRLISTA
(SZÁLLÍTÓ RÉSZLETES AJÁNLATA)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott ajánlatban foglalt, aláírt nyilatkozat
kerül csatolásra
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2. számú melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS
Közbeszerzési Dokumentumok részeként kerül csatolásra
SAP fejlesztések 2022
Bevezetés:
A MAVIR ZRt. által üzemeltetett SAP rendszer jogszabályi megfelelésének, új és megváltozott üzleti igények
biztosítása érdekében szükséges a rendszer folyamatos fejlesztése, naprakészen tartása. A fejlesztések gyors és
hatékony megvalósítását, előre tervezhetőségét segíti elő a szerződés.

1. Jelenlegi rendszer leírása

A MAVIR ZRt. jelenleg 6.0 verziót használ SAP ECC rendszerén, a HR modul külön rendszeren elérhető.
Mindkét rendszerhez kapcsolódik egy-egy SAP BI rendszer. HR rendszerhez kapcsolódik a felhő alapú
SuccesFactors rendszer.

1.1. SAP modulok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bázis
SD modul
MM modul
FI modul
AM modul
TR modul
CO modul
PS-IM modul
DMS modul
HR modul (+FIORI frontend)
BW modulok
PI modul

SuccesFactors

2. Szükséges kompetenciák
2.1. SAP tanácsadó
•

A MAVIR ZRt. által használt modulok és rendszerek fejlesztéséhez bevonandó szakember, aki
rendelkezik megfelelő SAP tanácsadói ismeretekkel az érintett modulok tekintetében.
o modultanácsadó (SLIC20 modultanácsadó)
o vezető modultanácsadó (SLIC20 vezető modultanácsadó)
o fejlesztő (SLIC20 fejlesztő)

2.2. SAP fejlesztő
•

Legalább 2 fő teljesítésbe bevonandó szakember, aki rendelkezik SAP fejlesztés ismerettel.
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3. Szükséges óraszám
• A fix munkaóra mennyisége: 1500 óra (bontást a 9. pontban foglalt táblázat

tartalmazza)
• Opciós munkaóra mennyisége: 300 óra (bontást a 9. pontban foglalt táblázat
tartalmazza)

4. Konstrukció
Megrendelő lehívásának módja
• Megrendelő a fejlesztési igényeit feladatlapon elküldi a Vállakózó felé
• A vállalkozó becslést küld az elvégzendő fejlesztési feladatról
o

ütemterv elkészítése

• A Megrendelő dönt az feladatlap elfogadásáról

• A feladatvégzés csak abban az esetben lehetséges, ha az arról szóló feladatlapot a

Megrendelő előzetesen elfogadta
• A fejlesztési feladatokra a megrendelőlapon feltűntetett, eseti jelleggel meghatározott
határidő vonatkozik
• Feladatlapban megfogalmazott óraszám +10% eltérés elfogadható

5. Leszállítandók
5.1. Fejlesztések dokumentációjának elkészítése:
•
•
•
•
•
•
•

Tervdokumentáció
Rendszerterv
Telepítési dokumentáció
Tesztelési dokumentáció
Mentési dokumentáció
Oktatási dokumentáció
Üzemeltetési kézikönyv készítése

6. Általános elvárások
Projektvezető biztosítása beszállító részéről
• Feladatokkal kapcsolatban elvárás a JIRA rendszer használata, az e-mail és egyéb
kommunikációs csatornák használata nem megengedett
•

• Heti státuszok
• A megrendelő JIRA rendszerében követi a feladatok előrehaladását

• Dokumentációk frissítése az átadott fejlesztések által érintett modulokra vonatkozóan

Rendszeres státuszmegbeszélések, prioritások egyeztetése, jelzi a felmerülő kérdéseket
• Műszaki kapcsolattartó folyamatos tájékoztatása a felmerülő problémákról
•
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• Minden esetben első körben a teszt rendszerben szükséges az implementációt elvégezni,

majd a megrendelő általi elfogadást követően az éles rendszeren.

7. Megrendelés menete
•
•

•

Minden feladat ütemezése az egyedi megrendelés alapján kerül maghatározásra
MAVIR által megfogalmazott feladatlapra a beszállító 5 munkanapon belül ajánlatot ad (szükség
esetén az ajánlatadási időszakban lehetséges, sőt preferált a további egyeztetés), mely alapján
MAVIR kiállítja a megrendelőt.
Teljesítés feltétele a tesztre átadás a fejlesztői tesztet és teszt dokumentáció átadását követően.
Abban az esetben, ha a MAVIR hibát talál az átadott fejlesztésben, a vállalkozó 3 munkanapon
belül köteles kijavítani.

8. Árazás
Az ár megadását az alábbi táblázatban rögzítettek alapján kérjük megadni:
Terméktámogatás - konfigurálás
Fix óra

opciós
lehívható

cikkszám

megnevezés

leírás

A vezető modultanácsadó feladata a teljes rendszer
érintett moduljához kapcsolódó teljes üzleti logika
átlátása, a szakmai feladatok vezetése az adott
részterület munkájának teljesítése során. A
koncepcióterv/részletes tervezési dokumentumok
alapján, SAP módszertan szerint, elvégzi a rendszer
beállítását, testre szabását, konfigurálását, hibajavítását,
továbbá oktatási anyagot készít és oktatást tart, továbbá
támogatja a felhasználókat a tesztelési fázisban. A
szolgáltatás keretében 1 óra vezető modultanácsadói
tevékenység kerül leszállításra.
A modultanácsadó feladata – az elfogadott
koncepcióterv/részletes tervezési dokumentumok
alapján, SAP módszertan szerint – a rendszer
beállításainak, testre szabásának, konfigurálásának,
hibajavításának megvalósítása, valamint a szükséges
oktatási anyagok összeállítása, oktatás tart, támogatja a
felhasználókat a tesztelési fázisban. A szolgáltatás
keretében 1 óra modultanácsadói tevékenység kerül
leszállításra.
A fejlesztő feladata az elfogadott részletes tervezési
dokumentumok/specifikáció alapján azonosított
ügyfélspecifikus rutinok kialakítása, kapcsolódó
technikai beállítási elvégzése, fejlesztői teszt
végrehajtása, fejlesztési dokumentációk elkészítése,
hibajavítás a felhasználói teszt alapján.
A szolgáltatás keretében 1 óra fejlesztői tevékenység
kerül leszállításra.
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SLIC20 fejlesztő

•
•

Elszámolás
Az elszámolás megrendelésenként történik.
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•

A fizetés a szerződéses feltételek szerint történik. A számlát a MAVIR ZRt. nevére és címére kell
kiállítani és a csatolt teljesítési igazolással együtt megküldeni.

9. Garancia
Vállalkozó 12 hónap garanciát vállal minden implementációra, javításra és fejlesztésre,
amennyiben a javítást, fejlesztést követő szerződésben megadott időszak alatt olyan hiba
következik be, amely a fejlesztés, módosítás, ill. javítás hatására történt, vagy a hiba újból
jelentkezik, akkor azt garanciálisan (plusz költség nélkül) köteles javítani.

•

10. Szerződés időtartama
•

Szerződéskötéstől számított 2 év, vagy a keretösszeg kimerüléséig.
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3. számú melléklet
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1.b) pontja szerinti jogi személyek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Alulírott Fárizs Péter László, mint a Techwave Hungary Zrt (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak
szerint:
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
átláthatóságáról
A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:
Sorsz.

Gazdálkodó szervezet
neve

Tulajdoni hányadának,
befolyásának és szavazati
jogának mértéke

Adóilletősége

1.

TECHWAVE
CONSULTING INC.

96,75%

USA

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i):
Sorsz.

Gazdálkodó
szervezet neve

Tényleges tulajdonos(ok)
neve

1.

TECHWAVE
CONSULTING INC.

Gummadapu, Raj

2.

TECHWAVE
Gummadapu, Vanaja Devi
CONSULTING INC.

Tényleges tulajdonos születési
Tényleges
helye, ideje, anyja születési
tulajdonosok
családi és utóneve (a pénzmosás
tulajdoni
és a terrorizmus finanszírozása hányadának,
megelőzéséről és
befolyásának
megakadályozásáról szóló 2017. és szavazati
évi LIII. törvény 3. § 38. pontja,
jogának
valamint az államháztartásról
mértéke
szóló 2011. évi CXCV. törvény
41. § (6) bekezdése és 55. §-a
alapján)
Cheruvumadharam, India
1980.05.10.
a.n.: Rajya Laxmi Gundapaneni
Warangal, India
1977. 11.14

39,23 %
40,01 %
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a.n.: Bhagyalaxmi Bolineni

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági
minősítése.
Tudomásul veszem, hogy a Magyar Államkincstár – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján – az átláthatóság ellenőrzése céljából a szerződésből eredő
követelések elévüléséig jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban
meghatározott adatokat kezelni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Magyar Államkincstár felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll.
Kijelentem, hogy jogosult vagyok az szervezet képviseletére.

Keltezés helye, ideje: Budapest, ____________________

Fárizs Péter László
igazgatósági tag
Techwave Hungary Zrt.
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4. számú melléklet
Teljesítési Igazolás (minta)

Készült:
Szerződés száma:

Budapest, .....................................................................................................
Megrendelőnél (MAVIR ZRt.) SAP: 111430049/003
Szállítónál (Techwave Hungary Zrt.): HU-20222369

Szerződés tárgya:

„SAP fejlesztések 2022”

Megrendelő neve, címe:

MAVIR ZRt.;
1031 Budapest, Anikó u. 4.

Szállító neve, címe:

Techwave Hungary Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Jelen vannak:
Megrendelő képviselőjének neve, tisztsége: ........................................................................................
Szállító képviselőjének neve, tisztsége: ..............................................................................................
Teljesítés megnevezése

Teljesítés helye és
ideje

Ellenérték
(Nettó összeg)

Teljesítéssel
kapcsolatos
megjegyzés
-

Mindösszesen:
Ezennel igazoljuk, hogy Szállító részéről a fentiekben részletezettek alapján és módon a teljesítés
megtörtént.
A Szállító kötbérfizetési kötelezettsége: nincs/van.
Kötbérigény esetén a kötbér mértéke: .................................................................................................
Szállító a fentiek alapján jogosult számlát benyújtani. Jelen TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS
JEGYZŐKÖNYV a számla kötelező mellékletét képezi.
Kmf.
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő
……………………….
……………………….
[Név]
[Név]
[beosztás]
[beosztás]

Techwave Hungary Zrt.
Szállító
…………………
[Név]
[beosztás]

…………………
[Név]
[beosztás]
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5. számú melléklet
Szerződés informatikai melléklete
„C” minősítési osztály
1. Szállító köteles telephelyén a fizikai védelmet biztonsági zárral, földszinten rácsokkal vagy
törésgátló fóliával, egy központba bekötött riasztó rendszerrel és munkaidőn kívül élőerős
védelemmel biztosítani.
2. Szállító köteles a MAVIR ZRt. informatikai rendszerével hálózati kapcsolatban álló
munkaállomásain naprakész végpontvédelmi rendszer használatára. A végpontvédelmi rendszer
meghibásodása esetén a MAVIR ZRt. rendszereibe hálózati kapcsolat mindaddig nem létesíthető,
míg a hiba javításra nem kerül.
3. Szállító köteles a MAVIR ZRt. informatikai rendszerével hálózati kapcsolatban álló
munkaállomásainak web böngészőjét fokozott biztonsági szint alkalmazásával üzemeltetni.
4. Szállító köteles a MAVIR ZRt. informatikai rendszerével hálózati kapcsolatban álló rendszereit
folyamatosan tűzfalrendszerrel védeni. A tűzfalrendszer meghibásodása esetén a MAVIR ZRt.
rendszereibe hálózati kapcsolat mindaddig nem létesíthető, míg a hiba javításra nem kerül.
5. Szállító a MAVIR ZRt. informatikai rendszereivel kizárólag titkosított kapcsolatot tarthat. A
titkosított kapcsolat paramétereit a MAVIR ZRt. Informatikai Igazgatósága adja meg, melyet a
Szállító köteles bizalmas adatként kezelni.
6. Amennyiben Szállító informatikai rendszerének nem megfelelő karbantartásából eredően megsérül
a MAVIR ZRt. egy informatikai rendszere, a partner az okozott kárt köteles megtéríteni,
összhangban a szerződés kártérítési felelősségre vonatkozó pontjával.
7. Szállító informatikai rendszerének sérülése (vírustámadás, illetéktelen behatolás) esetén köteles a
támadást követő legrövidebb időn belül értesíteni a MAVIR ZRt. Információ Biztonsági
Felügyelőjét.
8. A partner köteles az informatikai rendszerének helyszíni ellenőrzését kérelemtől számított 10
munkanapon belül lehetővé tenni.
9. A MAVIR ZRt. fenntartja a jogot a Szállító informatikai rendszereivel létrehozott hálózati
kapcsolatok azonnali, figyelmeztetés nélküli bontására a partner informatikai rendszeréből érkező,
incidens-gyanús események észlelése esetén. Ilyen esetekben, a hálózati kapcsolatok bontásából
eredő anyagi kárért a MAVIR ZRt. felelősséget nem vállal és a partnert csak a hálózati kapcsolatok
megszakítása után értesíti.
10. Az outsourcing keretei között üzemeltetett rendszerrel kapcsolatos szakmai dokumentációkat és
bizalmas adatokat (accountok, jelszavak) az üzemeltető cég köteles a MAVIR ZRt-nek átadni.
11. A partner által menedzselt eszközökkel kapcsolatos összes login, jelszó a partner hatáskörébe tartozik
és az ezzel kapcsolatos hibákért vagy az authentikációs adatok kompromittálódása miatt a MAVIRt ért károkért is ők tartoznak felelősséggel.
12. A MAVIR ZRt. külső egységekkel folytatott adatkommunikáció biztonságos megvalósítása
érdekében az egyes eseményeket audit és monitoring funkciókkal ellenőrizheti.
13. Amennyiben egy szolgáltatás használata a partner részéről jelszavas azonosítást igényel, a MAVIR
mindenkori szabályainak megfelelő hosszúságú, szám, betű és speciális karakter kombinációjából
álló jelszó alkalmazása kötelező.
14. Szállító t teljes körű felelősséggel tartozik az általa – vagy alvállalkozója által – delegált, MAVIR
számítógéptermeibe önálló belépési jogosultsággal rendelkező munkatársaiért.
A 2. és 3. pontban felsorolt követelmények vonatkoznak a Szállító munkatársai által a MAVIR
telephelyén a MAVIR hálózatára kapcsolt nem MAVIR tulajdonú notebookokra is.
MAVIR-VIG-VU-0107

30

Szerződés informatikai melléklete
A nem MAVIR ZRt. tulajdonú számítógépek használata a MAVIR ZRt. hálózatán
1. A MAVIR ZRt. rendszereiben VPN kapcsolaton keresztül végzett munkáért a Szállító felel teljes
körűen mind a saját, mind az alvállalkozójának munkavállalói esetében. A Szállító felelős a
csatlakozni kívánt számítógépek frissen tartásáért is.
2. Nem MAVIR ZRt. tulajdonú számítógép kizárólag VPN kapcsolaton keresztül csatlakozhat a
MAVIR ZRt. hálózatára.
3. A csatlakozás előfeltétele az IDM (jogosultság kezelő) rendszerben a VPN jog igénylése (a
MAVIR ZRt. oldali szerződésgazda hatásköre).
4. A hálózathoz csatlakozni csak
(a complient modult tartalmaznia kell)

Cisco

AnyConnect

kliensen

keresztül

lehet.

5. A MAVIR ZRt. ezen a kliensen keresztül jogosult monitorozni a csatlakozni kívánt
számítógépen az operációs rendszer, valamint a végpontvédelmi szoftver és adatbázisának
frissességét. Amennyiben az ellenőrzés nem megfelelőnek találja az adott eszközt, akkor nem
engedi csatlakozni a hálózathoz.
6. Magatartási szabályok a kiadott VPN SecureID token használata esetén:
a. a kiadott VPN tokenért, valamint a PIN kódért a továbbiakban a felhasználó felel. A
VPN tokent és a PIN kódot tilos más személy rendelkezésére bocsájtani;
b. ha annak gyanúja merül fel, hogy a PIN kód illetéktelen tudomására jutott, vagy a VPN
tokent és/vagy a bejelentkezésre használt számítógépet illetéktelen személy próbálta
használni, haladéktalanul értesíteni kell a MAVIR ZRt. IFO osztályát;
c. a MAVIR informatikai rendszereivel való kártékony kód mentes adatkapcsolatért a
VPN kapcsolat fennállása alatt a felhasználót terheli a felelősség;
d. a VPN tokent csak a jóváhagyott igénylésben meghatározott feladatokra, csak a
MAVIR informatikai rendszereiben szabad felhasználni. A bejelentkezés révén, a
kliens oldalon megjelenő, a MAVIR informatikai rendszereit érintő vagy egyéb, a
MAVIR informatikai rendszereiben tárolt adatok bizalmas kezeléséért a felhasználót
terheli a felelősség;
e. amennyiben egy számítógépet felváltva többen használnak, úgy minden felhasználónak
kötelessége a fentiek betartása és munkaváltáskor a feltételek ellenőrzése. Ebben az
esetben minden felhasználó számára külön VPN token használata szükséges;
f.

tilos egy gépen egy időben MAVIR-os és idegen hálózathoz csatlakozni;

g. tilos bármi olyan konfigurációs módosítást vagy tevékenységet végezni, ami a MAVIR
ZRt. által a munkavégzéshez biztosított jogosultságok megváltoztatását, kibővítését
célozza;
h. a felhasználónak általában is kötelessége - a MAVIR ZRt. informatikai rendszerének és
adatállományainak védelmében - az elvárható gondossággal történő munkavégzés.
i.

A számítógépet és használatának módját az IFO üzemeltetői bármikor ellenőrizhetik és
nem megfelelőség esetén azonnal lekapcsolhatják a MAVIR ZRt. informatikai
rendszeréről.
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6. számú melléklet
EGYEDI MEGRENDELÉS
-minta-

Megrendelő:
Cégnév:

MAVIR ZRt.

Székhely:
Adószám:
Kapcsolattartó neve:

[…]

Kapcsolattartó telefonszáma:

[…]

Kapcsolattartó email címe:

[…]

Szállító
Cégnév:
Székhely:
Adószám:
Képviselő:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó email címe:
A feladat paraméterei:
Feladat tárgya:
Keretmegállapodás SAP száma:
Megrendelés dátuma:
Teljesítés határideje:

Számla teljesítés dátuma:

Igényelt szakember(ek) kategória
megnevezése:
Vállalkozói díj összesen:

Folyamatos teljesítésű (Áfa törvény 58. § szerinti) számlázás,
ebben az esetben kérnénk jelölni, hogy a Felek havi vagy
negyedéves elszámolásban állapodnak meg. (Megfelelő
aláhúzandó)
VAGY
Eseti teljesítésű (Áfa törvény 55. § - 56. § szerinti) számlázás

…………………… Ft + ÁFA

A Munka leírása, specifikáció, a megvalósítással kapcsolatos előírások:
[…………………]
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Az Egyedi Megrendelésben foglaltak teljesítését Szállító a DKM01SLIC20 azonosító számú
Keretmegállapodásban, az „SAP fejlesztések 2022” tárgyú Szállítási szerződésben (szerződésazonosító
SAP szám: ……………..), valamint az Egyedi Megrendelésben foglalt feltételekkel és az Egyedi
Megrendelésben rögzített határidőre köteles vállalni.
Szállító tudomásul veszi, hogy az Egyedi Megrendelőben foglalt teljesítési határidő kötbérterhes
határidőnek minősül és az Egyedi megrendelés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése
esetén Keretmegállapodásban, a Szállítási szerződésben és az Egyedi Megrendelésben meghatározott
rendelkezések, jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor.
Alulírott kijelentem, hogy a Szállítótól a fent hivatkozott feladatokat a jelölt mennyiségben és összegben
megrendelem.
Budapest, 202…
__________________________
Megrendelő
Visszaigazolás:
A fenti megrendelést elfogadjuk, teljesítését a DKM01SLIC20 azonosító számú Keretmegállapodásban,
a „SAP fejlesztések 2022” tárgyú Szállítási szerződésben, valamint az Egyedi Megrendelésben
meghatározott feltételekkel az Egyedi Megrendelésben rögzített határidőre vállaljuk.
Tudomásul vesszük, hogy az Egyedi Megrendelésben foglalt teljesítési határidő kötbérterhes
határidőnek minősül és az Egyedi megrendelés nem teljesítése, vagy nem szerződésszerű teljesítése
esetén a Keretmegállapodásban, a Szállítási szerződésben, valamint az Egyedi Megrendelésben
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor.
Budapest, 202..
__________________________
Szállító
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7. számú melléklet
Nyilatkozat
az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről
szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
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