1. sz. Módosított Közbeszerzési dokumentáció és felhívás

a Magyar Export-Import Bank Zrt.,
mint ajánlatkérő által
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
tárgyban kiírt, a Kbt. 112. § (1) bekezdése alapján Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti
hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz

A dokumentáció segédlet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a
jogszabályi előírásokat.

Eljárás megindításának időpontja: 2018.04.13.
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I. MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. Az Ajánlatkérő:
Neve: Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.)
Címe: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48
Telefonszáma:
+36 1 374 9337
Telefaxszáma:
+36 1 269 4476
E-mail címe:
kanta.renata@exim.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás, versenypárbeszéd,
valamint hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:
Jelen közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Harmadik Rész szerinti, uniós értékhatár alatti, Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdésére
tekintettel.
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Bank) a
Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást követően 2016. október 11-én szerződést kötött az
FX Software Zrt.-vel (továbbiakban Vállalkozó). A szerződés eredményeként 2017-ben
bevezetésre került az Inforex Integrált Treasury rendszer. Felek a szerződést 2017. december 18án, valamint 2018. március 29-én módosították.
Mivel a Treasury műveletek a Bank alapvető kompetenciái közé tartoznak, ezért elengedhetetlen
az Inforex rendszer kapcsolatának megvalósítása a Bank által már használt rendszerekkel, a
jelenlegi folyamatokat támogató informatikai megoldásokkal. Mivel a Bank további informatikai
rendszerek létrehozását tervezi, ezért az alkalmazás továbbfejlesztése az eszközök
modernizációjával ebben az új rendszer-együttesben és platformon történne meg. A Bank a 2018as és 2019-es években az Inforex rendszer új modulokkal való kibővítését, a meglévő modulok
továbbfejlesztését, a jogszabálykövetés és pénzintézetekre vonatkozó előírások által támasztott
követelmények implementálását tervezi. Mivel az Inforex rendszer már a Bank igényeinek és
követelményeinek megfelelően testreszabott Treasury alkalmazás, helyettesítése más termékekkel
nem megoldható.
Az FX Software Zrt. 2018. április 13. napján kelt Kizárólagossági nyilatkozatában rögzíti, hogy az
Inforex rendszernek ő a szerzői jogi jogosultja és a rendszer forráskódjának kizárólagos
tulajdonosa. Jelenleg az Inforex rendszerrel kapcsolatos bármilyen fejlesztési, módosítási és
migrációs tevékenységre az FX Software Zrt.-n kívül más nem rendelkezik jogosultsággal.
A közbeszerzés kapcsán az alább részletezett tevékenységeket tervezi a Bank megrendelni, melyek
részletes követelményeit a Közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírás tartalmazza:
 továbbfejlesztés
 jogszabálykövetés
 működéstámogatás.
A Bank álláspontja szerint a fentiek alapján a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjának első
fordulatában szereplő kizárólagos jog védelme, mint a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást
megalapozó jogcím, a jelen eljárás tekintetében fennáll.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjának második fordulatára tekintettel a Bank megvizsgálta, hogy
létezik-e számára reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, mely során a következő
megállapítások tehetők:
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 Az eljárás tárgyát képező fejlesztési igények szorosan kapcsolódnak és ráépülnek az
Inforex rendszerre, a leszállított és élesített üzleti funkciókra.
 Az Inforex rendszer a Társaság egyedi igényei, követelményei szerint kialakított treasury
üzleti alkalmazás, melynek helyettesítése a piacon jelenleg megtalálható termékekkel nem
valósítható meg, mivel:
o a jelenleg elérhető, ún. dobozos szoftverek nem tartalmazzák az Inforex Bank
egyedi igényei alapján kifejlesztett minden egyes funkcióját, ez jelentős
testreszabási fejlesztést indukálna az ilyen termékek esetében, ami további
költségeket jelentene a Bank számára, ennél fogva nincs olyan szoftver a piacon,
amely teljes körűen tartalmazná a Bank üzleti igényeit,
o új rendszer esetén meg kellene teremteni az adatkapcsolatokat a meglévő
rendszerekkel, ami a forrásrendszerek esetén is jelentős többletköltség- és
időráfordítással járna,
o az új rendszerhez kapcsolódó funkciókat, folyamatokat is kezelni kellene (pl.
felhasználó kezelés, változáskezelési rend),
o új rendszer kialakítása, a nagyobb fejlesztési munkák (az alaprendszer kifejlesztése
miatt) lényegesen hosszabb időt vennének igénybe.
Miután az Inforex rendszerre vonatkozóan kizárólagos joggal jelenleg az FX Software Zrt.
rendelkezik, ezért – a fent előadott és okiratokkal bizonyított tények alapján – kizárólag ezen
gazdasági szereplőt kívánja a Bank ajánlattételre felhívni.
3. Egyéb közbeszerzési dokumentum rendelkezésre bocsátásának módja, időpontja és
pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattételre felkérni kívánt gazdasági szereplő
részére a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen,
térítésmentesen megküldi.
4.

A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

A közbeszerzés tárgya az Inforex alkalmazás továbbfejlesztése és a szoftver működtetéséhez,
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
A közbeszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett Inforex alkalmazás fejlesztésére
vonatkozik, amely fejlesztés megvalósítására az FX Software Zrt.-n kívül más gazdasági szereplő
nem képes, tekintettel az FX Software Zrt. kizárólagos jogára.
A megkötendő keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves
időszakra vagy a meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 65,2 millió forint kimerüléséig terjed.
Az Inforex rendszerhez kapcsolódó fejlesztési feladatok:
 Inforex – BOSS számlavezető rendszer kapcsolat megvalósítása
 Inforex – VIBER/SWIFT kapcsolat megvalósítása
 Inforex – KELER kapcsolat megvalósítása
 Inforex – Értékesítést támogató alkalmazás kapcsolat
 Egyéb modernizációs feladatok
A fenti műszaki-fejlesztési feladatok részletes specifikálására az eseti megrendelések alkalmával
kerül sor.
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
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2. dokumentációk elkészítése, frissítése: funkcionális specifikáció, logikai rendszerterv ,
felhasználói kézikönyv, fejlesztői tesztjegyzőkönyv, üzemeltetési leírás,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
Fő tárgy
CPV: 72262000-9 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
További tárgy(ak)
CPV: 72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások
A részletes feladat meghatározás a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban, és
szerződéstervezetben kerül rögzítésre.
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást
lefolytatják:
Vállalkozási keretszerződés.
6. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:
Nem kerül sor.
7.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

A teljesítés határideje: Jelen Szerződés az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő általi kölcsönös aláírása
napján lép hatályba és a Keretösszeg maradéktalan kimerüléséig terjedő vagy a Szerződés hatályba
lépése napjától számított 24 hónapos határozott időtartamra jött létre, amelyik előbb bekövetkezik.
8.

A teljesítés helye:

Ajánlatkérő székhelye, telephelye.
NUTS-kód: HU11
9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra:

Az ajánlatkérő a szolgáltatások ellenértékét a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számlák
ellenében a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg.
Ajánlatkérő a kifizetéseket az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
A pénzügyi teljesítés részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét képező
szerződéstervezet tartalmazza.
Az elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
10.

Szerződést megerősítő rendelkezések:
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Ajánlatkérő szerződést megerősítő rendelkezésként késedelmi kötbért, hibás teljesítési kötbért és
meghiúsulási kötbért, valamint jótállást (12 hónap) alkalmaz.
A szerződést megerősítő rendelkezések részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentum részét
képező szerződéstervezet tartalmazza
11.
Annak meghatározása, hogy részekre történő ajánlattétel megengedett-e:
Ajánlatkérő részajánlat tételére nem biztosít lehetőséget.
Részajánlat tétel lehetősége kizárásának indokolása: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel
lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon,
hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
12. Annak meghatározása, hogy többváltozatú (alternatív) ajánlat tehető-e:
Több változatú (alternatív) ajánlat megtételére nincs lehetőség.
13. Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb árérték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékeli az alábbiak szerint:
A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyozás és a
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Adható pontszám alsó
Súlyszám
és felső határa

Részszempont
1. Inforex rendszer fejlesztésének nettó ajánlati ára
(Ft/óra)
2. Inforex szoftvertámogatási szolgáltatások nettó
ajánlati ára (Ft/hónap)

1-100

80

1-100

20

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti
pontszámot:
Ajánlatkérő mindkét részszempont esetén az értékarányosítás módszere alkalmazásával
értékeli az ajánlatokat, azaz a legkedvezőbb megajánlás kapja a maximális pontszámot (100
pont) a többi megajánlás a vállalás alapján ehhez képest arányosan kevesebb pontszámot kap.
Értékarányosítás módszere:
Mind a két részszempont esetében:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a maximális pontot (felső ponthatár: 100 pont) adja,
a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan
arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbiak szerint:
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P  Pmin
Pmax  Pmin



Aleg jo b b
Avizsg á lt

azaz

P 

Aleg jo b b
Avizsg á lt

Pmax

 P min



Pmin

ahol:
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa, azaz 100
a pontskála alsó határa, azaz 1
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési szemponthoz tartozó értékelési
módszerrel kiszámított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzott és a
matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekített értékeket ajánlatkérő összeadja és kettő
tizedes jegyig kerekíti. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlattevő
lesz a nyertes ajánlattevő, aki a legmagasabb összpontszámú érvényes ajánlatot tette.
14. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,
közös ajánlattevőt, az alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ának
alábbi rendelkezései szerint:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról,
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, míg a nem Magyarországon
letelepedett Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontja szerint
kell a részletes adatokat megadnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak azzal alkalmazandóak, hogy a Kbt. 62. § (1) bek.
kb) pontja alapján a pénzmosásról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, annak hivatkozott
rendelkezései helyett és a tényleges tulajdonos fogalmára a 2017. évi LIII. törvény és annak 3. §
38. pont a)-b) vagy d) pontja irányadó.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő
köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
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közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot
köteles benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem állnak fenn
az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az
eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
15. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
15.1.Pénzügyi és Gazdasági alkalmasság
Az Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményt.
15.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdés alapján az eljárásban nem ír elő műsuzaki, illetve
szakmai alkalmassági követelményt.
16. Az ajánlatok bírálata
Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján folytatja le. Arra való
tekintettel, hogy az Ajánlatkérő az eljárásban nem határozott meg alkalmassági követelményt, így
a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.
17. Az ajánlattételi határidő:
2018.05.02. 110:300 óra
18. Az ajánlatok benyújtásának címe:
Eximbank Zrt., 1065 Budapest, Nagymező u.46-48. III. emeleti recepció
Az ajánlatokat hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14:00 óra között, az
ajánlattételi határidő napján 9:00 és 110:030 óra között személyesen vagy postai úton – a fenti
időpontig való beérkezéssel – szíveskedjenek benyújtani. Az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában megkezdett bontáson csak azok az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek a fent
leírtak szerint benyújtásra/átvételre kerültek.
19. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Eximbank Zrt., 1065 Budapest, Nagymező u.46-48. III. emeleti recepció
2018.05.02. 110:030 óra
Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében említett személyek jogosultak jelen lenni.
A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1) – (2), valamint (4) és (6) bekezdéseiben.
20. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve magyar, az ajánlatokat csak magyar nyelven lehet benyújtani.
21. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: A Kbt. 100. § (4) bekezdése értelmében az
ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
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22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok:
A beszerzés nem Európai Unióból származó forrásból valósul meg.
23. Tárgyalás lefolytatásának menete és az Ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:
A tárgyalásos eljárásban az eljárás lefolytatása során nem áll fenn az ajánlati kötöttség, de a
tárgyalások befejezésével, a végső ajánlat megtételével ajánlati kötöttség jön létre.
A tárgyalás szabályai:
A tárgyalások arra irányulnak, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést
(Kbt. 88. § (1) bekezdés).
Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben
azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson.
Ajánlatkérő az első tárgyalás időpontját jelen ajánlattételi felhívásban határozza meg,
Ajánlattevőnek külön tárgyalási meghívót nem küld.
A tárgyalások során a közbeszerzési műszaki leírásról, a szerződéses feltételekről és az értékelési
szempontokról jogosult az ajánlatkérő és az ajánlattevő egyeztetni.
A műszaki leírás és a szerződéses feltételek megtárgyalását követően Ajánlatkérő a
tárgyalás(ok)on elhangzottak, illetőleg azon tett észrevételek alapján elkészíti a módosított
műszaki leírást és szerződéstervezetet. Amennyiben az mind az Ajánlatkérő, mind az Ajánlattevő
számára megfelelő, azaz véglegesnek tekinthető, úgy Ajánlatkérő megküldi Ajánalttevő részére a
végső ajánltatételre való felkérést, a véglegesnek minősülő szerződéstervezettel és műszaki
leírással egyetemben.
A tárgyalások befejezéseként az értékelési szempontok szerinti ajánlati elemekre vonatkozó
végleges ajánlatot ajánlattevőnek írásban kell benyújtania. Végleges ajánlat benyújtása csak az
ajánlatkérő felkérését követően, a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzített határidőre lehetséges.
Ajánlatkérő a végleges ajánlattételre vonatkozó ajánlattételi határidő leteltével zárja le
tárgyalásokat és ezt tekinti a tárgyalások befejezésének.
A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlattevő a végleges ajánlatához 30
napig kötve van, az ajánlat ezen időszak alatt nem módosítható.
A tárgyalásról jegyzőkönyv készül, melyet mind ajánlattevő, mind pedig Ajánlatkérő képviselői a
Kbt. 88. § (4) bekezdésének megfelelően aláírnak.
A tárgyalásra hozni kell – amennyiben az eljárás korábbi iratanyagaiban nem lelhető fel – a
tárgyaláson való részvételre és nyilatkozattételre vonatkozó meghatalmazást, ha az ajánlattevő
nevében nem cégjegyzésre jogosult képviselő(k) vesz(nek) részt és tesz(nek) nyilatkozatot.
Az ajánlattevő nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő
ellenőrzi.
A tárgyalás helyszíne:
Eximbank Zrt., 1065 Budapest, Nagymező u.46-48. III. emelet tárgyaló
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A tárgyalás időpontja:
2018.05.09. 10:00 óra
24. További információk
24.1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
24.2. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
24.3. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő nevét,
címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek
az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek.
24.4. A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint az Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az
eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 47. §
(2) bekezdése alapján a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell az ajánlatba csatolni!
24.5. Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltak szerint nyilatkoznia
kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint
mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a Kkvt hatálya alá.
24.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, ajánlattevő,
kötelezettség vállalásra jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V.
törvény 9. §-ában meghatározott, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy az
ajánlattevő letelepedése szerinti országban elfogadott ezzekkel egyenértékű okiratot.
Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazást kell csatolni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy együttes
képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem elegendő, ha csak az egyikük ad
meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek kell.
24.7. Ajánlattevő ajánlatának elkészítésének megkönnyítése érdekében az egyéb közbeszerzési
dokumentum tartalmazza azokat a formanyomtatványokat/nyilatkozatmintákat (iratminták)
amelyek használata javasolt. Használata esetén kitöltve, és cégszerűen aláírva kell az
Ajánlattevőnek ajánlatában elhelyeznie.
Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
Az ajánlat elektronikus példánya (lezárt borítékban, lefűzve)
Borítólap/adatlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap, figyelemmel a felhívás 24.3. pontjában foglaltakra.
Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta, vagy az ajánlattevő letelepedése szerinti
országban elfogadott ezzel egyenértékű okiratot azon személy(ek) részéről, aki az
ajánlatot aláírja, vagy az aláírásra meghatalmazást ad.
Meghatalmazás (adott esetben)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdése alapján, úgynevezett ajánlati nyilatkozat,
figyelemmel a felhívás 24.4. pontjában foglaltakra.
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján, figyelemmel a felhívás 24.5. pontjában
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foglaltakra.
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján
Nyilatkozat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és/vagy a 10. §
g) pont gb) alapján attól függően, hogy Magyarországon letelepedett Ajánlattevő
vagy nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő.
Nyilatkozat a fordítás teljes körűségéről és szöveghűségéről (adott esetben)
Cégkivonat (adott esetben)
Üzleti titokkal kapcsolatos indokolás, figyelemmel a felhívás 24.19. pontjában
foglaltakra. (adott esetben)
Szerződéstervezettel
és
műszaki
leírással
kapcsolatos
észrevételek/pontosítások/módosítási javaslatok (adott esetben)
24.8. Az ajánlat borítólapjának/adatlapjának az alábbi információkat kell tartalmaznia:
 az eljárás tárgya,
 az Ajánlattevő neve, címe, a tárgyban érintett kapcsolatartó személy neve, illetőleg
telefonszáma, telfax száma és email címe
24.9. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok egyszerű
másolatban is benyújthatók, ugyanakkor az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint papír
alapon benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti
aláírt példányát kell tartalmaznia.
24.10. A Kbt. 41. §-a alapján az ajánlatkérő és a gazdasági szereplő/ajánlattevő között minden
nyilatkozattétel – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban történik, azaz postai vagy
közvetlen kézbesítés útján vagy faxon vagy a Kbt. 41. § (4) bekezdésének megfelelő
elektronikus úton. Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy gazdasági
szereplő/ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg,
amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a
gazdasági szereplő/ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő
által megküldendő bármely dokumentum időben az arra jogosulthoz kerüljön.
24.11. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell
ellátni.
24.12. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni, az
eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik,
kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum
benyújtása mellett az ajánlattevő általi magyar nyelvű felelős fordítást is. A fordítás
tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. A fordításhoz továbbá csatolni kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a fordítások tartalmukban és értelmükben teljes
egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával. Ajánlatkérő az ajánlat
értékelése során minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
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24.13. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi
határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
24.14. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban felmerült minden költség és az ajánlattétellel
kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
24.15. Amennyiben Ajánlattevő adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban,
úgy csatolja(ák) az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 60 napnál
nem régebbi cégkivonat(ok) vagy ezzel egyenértékű okirat(ok) egyszerű másolati
példányát, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az
ajánlattevő képviseletére.
24.16. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetében az ajánlattevő, az ajánlathoz, köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
24.17. Árfolyamok: Ajánlatot magyar forintban kell tenni.
24.18. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és
végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
24.19. A Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, vagy
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett,
üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az Ajánlattevő üzleti tevékenysége
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó,
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna
számára aránytalan sérelmet. Az Ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő,
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Az üzleti titokkal kapcsolatos részletes útmutatás a Kbt. 44. §-a tartalmazza.
24.20. Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek
megfelelően, a kötelezettség vállalásra jogosult(ak) által aláírva, tartalomjegyzékkel
ellátva, folyamatos oldalszámozással 1 példányban papír alapon és 1 db elektronikus
példányban kell benyújtani. Az elektronikus példányt az ajánlat papír példányáról készített,
jelszó nélkül olvasható pdf kiterjesztésű fájlban, lezárt CD vagy DVD lemezen kell
benyújtani. Amennyiben az ajánlat papír és elektronikus példánya között bármilyen
ellentmondás, vagy eltérés van, úgy ajánlatkérő az elbírálás során a papír példányt tekinti
irányadónak.
24.21. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
AJÁNLAT – „Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.” – Az
ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!
 Eximbank Zrt., 1065 Budapest, Nagymező u.46-48
Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor minősül nem
zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető.
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24.22. Kiegészítő tájékoztatás kérése a Kbt. 56. §-a szerint lehetséges a felhívás 1. pontjában
megadott elérhetőségre közvetlenül megküldött telefaxon vagy a Kbt. 41. § (4)
bekezdésének megfelelően elektronikus úton megküldött levélben. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint adja meg. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban
helyszíni bejárás és konzultáció lehetőségét nem biztosít.
Kérjük az írásban feltett kérdéseiket amenyiben lehetséges szerkeszthető world
formátumban is legyenek szívesek megküldeni a válaszadási időtartamot meggyorsítva
ezzel.
24.23. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás alatt ajánlattételi felhívást ért.
24.24. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek
nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphatnak azokról
a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a szerződés
teljesítése során meg kell felelni:
Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: 06-1-795-5010
e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Főosztály

1035 Bp., Váradi utca 15.
tel: +36-1-323-3600
fax: +36-1-323-3602
E-mail: munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: +36-1-428-5100
Fax: +36-1-428-5382.
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Központi telefonszám: 06-1-476-1100
Központi faxszám: 06-1-476-1390
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma,
Társadalmi
Felzárkózásért
Felelős
Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefonszám: 06-1-795-54-78
e-mail:tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai
Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság
Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Postacím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.
Telefon: (36-1) 373-1800 Fax: (36-1) 373-1810
Email: bbk@mbfh.hu

24.25. Az eljárásban kizárólag az a gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amelynek az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívást megküldte..
24.26. Amennyiben Ajánlattevőnek a műszaki leírással és/vagy a szerződéstervezettel
kapcsolatban észrevétle/pontosítása/módosítási javaslata van, úgy csatolja be
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ajánlatába a műszaki leírást és/vagy a szerződéstervezetet, melyben korrektúrával
kiemelve jelöli észrevétleit/pontosításait/módosításait. Ez esetben jelen felhívás 24.
pont t) pontjában előírt elektronikus pédányra kérjük kiírni ezen dokumentumokat
szerkeszthető world formátumban is.
24.27. Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását jelen közbeszerzési eljárásban.
24.28. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018.04.13.
Módosított ajánlattétel felhívás megküldésének napja: 2018.04.26.
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II. MÓDOSÍTOTT EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
II.1. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Bevezető
1.1 Előzmények, feladat célja
A Magyar Export-Import Bank Zrt. (továbbiakban Bank) a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást követően 2017-ben a FX Software Zrt. (továbbiakban Vállalkozó) termékét, az Inforex
Integrált Treasury rendszert vezette be a Pénz és Tőkepiaci Műveletek szervezeti egység üzleti
alkalmazásaként.
Mivel a Treasury műveletek a Bank alapvető kompetenciái közé tartoznak, ezért elengedhetetlen
az Inforex rendszer kapcsolatának megvalósítása Bank által már használt rendszerekkel, a jelenlegi
folyamatokat támogató informatikai megoldásokkal. Mivel a Bank további rendszerek létrehozását
tervezi, ezért az alkalmazás továbbfejlesztése az eszközök modernizációjával ebben az új rendszeregyüttesben és platformon történne meg. A Bank a 2018-as és 2019-es években az Inforex
rendszer új modulokkal való kibővítését, a meglévő modulok továbbfejlesztését, a
jogszabálykövetés és pénzintézetekre vonatkozó előírások által támasztott követelmények
implementálását tervezi. Mivel az Inforex rendszer már a Bank igényeinek és követelményeinek
megfelelően testreszabott treasury alkalmazás, helyettesítése termékekkel nem megoldható.
Az FX Software Zrt. Kizárólagossági nyilatkozatában rögzíti, hogy az Inforex rendszernek ő a
szerzői jogi jogosultja és a rendszer forráskódjának kizárólagos tulajdonosa. Jelenleg az Inforex
rendszerrel kapcsolatos bármilyen fejlesztési, módosítási és migrációs tevékenységre a
Vállalkozón kívül más nem rendelkezik jogosultsággal.
A beszerzés kapcsán az alább részletezett tevékenységek kerülnek megrendelésre:
 továbbfejlesztés
 jogszabálykövetés
 működéstámogatás
2. Az alkalmazás bemutatása
Az Inforex alkalmazás a Bank Integrált Front- és Backoffice rendszere, amely a pénzügyi
piacokon aktív intézmények kereskedői tevékenységének automatizálása mellett a tranzakciók
összes jellemzőjét eltárolja egy relációs adatbázisban, így lehetővé válik a (belső) pénzügyi
pozíciók percre pontos követése és átértékelése, figyelembe véve a tényleges (külső) piaci
kockázati paraméterek változását. Az Inforex rendszer feladata az, hogy egységes adatbázisból
elégítse ki a felhasználó intézmény front és backoffice rendszerekkel szemben támasztott igényeit.
Az Inforex rendszer a következő főbb architekturális elemeket, modulokat tartalmazza:

15

2.1. Az Inforex rendszer helye az EXIM IT architektúrájában
Az Inforex kliens-szerver architektúrát használ. A szerver oldal komponensei MS SQL 2014
adatbázis kezelőn működnek. A kliens oldalon, az FX Software Zrt. által írt .NET 4.5.2 platformon
futó vastagkliens alkalmazás üzemel. A Kliens alkalmazás futásához a .NET 4.5 vagy fejlettebb
keretrendszer szükséges. A kliens a .NET keretbe integrált ADO kapcsolaton, TCP/IP protokollon
keresztül csatlakozik az SQL szerverhez. Az üzleti logika mindkét rétegben elosztva található, az
SQL szerveren Transact-SQL nyelven írt tárolt eljárásokban, függvényekben és nézetekben, kliens
oldalon pedig a C# .NET kódban. A rendszer interfész komponensei önálló alkalmazás-szerveren,
vagy az adatbázis szerveren futnak.
2.2. Szoftver architektúra rétegek
A rendszer az alábbi elemekből áll össze:
2.2.1 Adatbázis szerver oldal:


Inforex MS SQL adatbázis



job-ok az SQL szerveren:



o Maintenance Plan job-jai : ezt az SQL Server Management Studio
Maintenance Plans funkciója hozza létre az üzemeltetés által beállítottaknak
megfelelően.
megfelelően konfigurált Database Maintenance Plan
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2.2.2. Alkalmazás szerver oldal:


a rendszer alkalmazásfájljai (Inforex.exe) és a hozzájuk tartozó konfigurációs fájlok
(inforexDN.ini). Ez csak a vastagkliens futtató környezetének, file-jainak közös tároló
helye, nem itt fut, hanem futtatáskor a felhasználó kliens gépének memóriájába tölti és ott
hajtja végre.



Interfészek futtatókörnyezete: WCF service-ek, IIS application pool-ok (.NET Framework
4.5.2 vagy frissebb IIS 8.0+). Ezek a komponensek az alkalmazásszerveren futnak.



megfelelően kialakított interface könyvtárszerkezet

2.2.3 Kliens oldal:


az Inforex rendszert üzemeltető felhasználóknak a rendszer eléréséhez szükséges
parancsikonok elhelyezése



a szükséges adatbázis kapcsolatok kialakítása: az SQL szerver adatbázis kapcsolatának
feltételeit meg kell teremteni, szükség esetén tűzfal nyitással.



Microsoft .Net Framework 4.5.2 vagy újabb telepítése

2.3 Kapcsolódó alkalmazások, interface-ek

2.3.1 Piaci adatok
Bloomberg adatkapcsolat – deviza árfolyamok, kamatok és egyéb üzleti adatok betöltése.
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2.3.2 rendszerek
Reuters adatkapcsolat – Az Inforex Integrált Treasury rendszer közvetlenül linkelhető a Reuters
Dealing és Információs szolgáltatásaihoz. A közvetlen kapcsolódással az Inforex automatikusan leolvasva a Reuters Dealing rendszeren kötött bankközi műveletek legfontosabb paramétereit kiállítja a kötjegyet.
2.3.3 Core banki rendszerek
BOSS adatkapcsolat – a treasury ügyletekre vonatkozó nostro számla mozgások átadása és a teljes
körű likviditástervezéshez az Inforex rendszeren kívül keletkezett nostro tény és terv tételek
átvétele.
LDAP szerver – az integrált authentikációhoz, a jogosultsági csoportokhoz rendelt felhasználók
listájához, a felhasználó nevek és e-mail címek megtalálásához szükség az LDAP kapcsolat.
SMTP szerver – az e-mail küldés lebonyolításához szükséges ez a kapcsolat az a Bankban
meglévő levelezési rendszerhez (MS Exchange 2013).
2.3.4 Kockázatkezelő rendszerek
ELIT limitkezelő alkalmazás – ez a rendszer a limitek és a kockázatok elemzésére és
nyilvántartására szolgáló alkalmazás. Az ELIT rendszernek és az Inforexnek kétirányú kapcsolatot
kell megvalósítania. Az ELIT-ben rögzített limit adatok átvétele az Inforexbe, illetve az
Inforexben kalkulált limit kihasználtsági adatok továbbítása az ELIT rendszer felé
2.3.5 3. Főkönyvi rendszer
A FusionR a Bank által használt főkönyvi alkalmazás - Az Inforex rendszer a treasury ügyletek
vonatkozásában a főkönyvi feladás adatait a főkönyv interface-en keresztül továbbítja a FusionR
felé.
3. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, elvégzendő feladatok
A jelen közbeszerzés tárgya az Inforex alkalmazás továbbfejlesztése és a szoftver működtetéséhez,
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
A közbeszerzés terjedelme kizárólag a szerzői joggal érintett Inforex alkalmazás fejlesztésére
vonatkozik, amely fejlesztés megvalósítására az FX Software Zrt.-n kívül más gazdasági szereplő
nem képes, tekintettel az FX Software Zrt. kizárólagos jogára.
A megkötendő keretszerződés határozott időtartamra vonatkozik a szerződés megkötésétől 2 éves
időszakra vagy a meghatározott pénzügyi keret, azaz nettó 65,2 millió forint kimerüléséig terjed.
4. A rendszer továbbfejlesztésének bemutatása
Jelen fejezet mutatja be részletesen a beszerezni kívánt Inforex rendszerhez kapcsolódó fejlesztési
feladatokat.
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4.1 Inforex – BOSS számlavezető rendszer kapcsolat megvalósítása
A fejlesztés célja egy olyan kétirányú interface létrehozása melynek révén az Inforex a nostro
számlamozgásokat és nyitott deviza pozíciókat továbbítani tudja a BOSS rendszernek. A BOSS
pedig az Inforexben működő Likviditás előrejelzés funkcióhoz szolgáltat adatokat.
A különböző jellegű pénzmozgások miatt a nostro számlák és a nyitott devizapozíciók teljes körű
kezelését a BOSS rendszer végzi, ezért az Inforexből a treasury ügyletekre vonatkozó nostro
számlamozgásokat az Inforexnek át kell adnia a BOSS-nak.
A nostro tervezést segítő likviditási kimutatásban az Inforex-en kívül keletkezett nostro tény és
terv tételek átvétele a teljes körű likviditás tervezéshez. Az átvett tény és terv adatok betöltése az
Inforex rendszer Nostro moduljának Close Balance II és III soraira történik.
4.2 Inforex – VIBER/SWIFT kapcsolat megvalósítása
Az adatkapcsolat célja a Bank által az Inforex rendszerben kezdeményezett fizetési megbízások,
bankközi elszámolások, és üzenet-továbbítások kezelése. A SWIFT üzenetek küldése/fogadása az
Inforex rendszerből/rendszerbe a magyarországi ELMA Swift központ felé a banknál már működő
Swift-Alliance rendszeren keresztül történne.
Kapcsolat iránya: Inforex  SWIFT
Adatok jellemzői:
Az Inforex kezeli a SWIFT/ VIBER üzeneteket, a treasury specifikus ügyletek kapcsán.
Üzenet típusok:
Inforex  SWIFT:
Automatikusan generált üzenetek:
- MT200 – nostro számlák között átvezetés esetén
-

MT202 – bankközi ügyletek esetén

-

MT210 – bankközi ügyletek esetén

-

MT300 – bankközi ügyletek esetén

-

MT320 – bankközi ügyletek esetén

Manuálisan indítható:
- MT202 – CCIRS, hitel, betét, egyéb ügyletek
-

MT103 – CCIRS, hitel, betét, egyéb ügyletek

-

VIBER MT202 HUF CCIRS, hitel, betét, egyéb ügyletek

-

VIBER MT103 HUF CCIRS, hitel, betét, egyéb ügyletek

Szükséges adatok: SWIFT üzenetek, üzenet típusként definiált tartalommal
Technológia: Az üzenetek RJE formátumban, fájl alapú kommunikációval kerülnek átvitelre.
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Küldés: SWIFT üzenetek az Inforexből az ügyletek bookolását követően automatikusan
generálódnak.
4.3 Inforex – KELER kapcsolat megvalósítása
A fejlesztés célja az KELER Zrt. által fejlesztett új KID alkalmazással való kapcsolat
megvalósítása. A fejlesztés megvalósulása esetén a Bank az Inforex rendszerből megbízásokat
küldhet a KELER felé, státuszinformációk alapján követheti azok teljesítési folyamatát, valamint
egyedi számlainformációkat (kivonatokat és egyenlegeket) tölthet le a KELER elszámoló
rendszereiből.
4.4 Inforex – Értékesítést támogató alkalmazás kapcsolat
Jelenleg a Pénz és Tőkepiaci Műveletek szervezeti egység a rövid és hosszú távú likviditási
előrejelzéseihez több rendszerből manuálisan gyűjti össze az információkat. A fejlesztés célja,
hogy a kialakításra kerülő interface-ek révén az Inforex rendszer automatikusan tudja fogadni
ezeket az információkat.
Az adatkapcsolat révén az Inforex rendszer adatokat vesz át a várható jövőbeli hitelfolyósításokról,
a már teljesült hitelfolyósítások esetében pedig a lehívás tényéről, ezáltal támogatva a rövid- és
hosszú távú likviditási tervezést.
4.5 Egyéb modernizációs feladatok
Következő 2 éves periódusban a technológiai követelmények változása, infrastrukturális
platformok változása, belső szabályozás és audit során feltárt igények implementálása több
modernizációs feladatot ró a szervezetre. Ennek megfelelően ezek a platformváltások támogatást
és az alkalmazások ehhez történő illesztését, upgrade-jét elvégezni szükséges. Emellett számos
belső IT szabvány és változás több informatikai átalakítást is igényel, mint az integrációs
feladatok, vagy az adattárház funkcionalitást támogató funkciók bővítése.
5. A rendszer fejlesztéséhez és működtetés támogatásához szükséges erőforrás ütemezése
5.1 Tervezői és Fejlesztési feladatok
A fenti műszaki-fejlesztési feladatok részletes specifikálására az eseti megrendelések alkalmával
kerül sor.
A fejlesztési folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. konzultáció és specifikálás,
2. dokumentációk elkészítése, frissítése: funkcionális specifikáció, logikai rendszerterv,
felhasználói kézikönyv, fejlesztői tesztjegyzőkönyv, üzemeltetési leírás,
3. fejlesztés (kódolás),
4. tesztelés és tesztelés támogatása,
5. telepítési csomag összeállítása, telepítési leírás, üzemeltetői telepítés támogatása.
A tesztelés során a fejlesztői teszt elvégzésére a Vállalkozó oldalán kerül sor, az ún. DEV
környezetben. Ezt követően a funkcionális teszt: a szervezői és üzleti-felhasználói teszt
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elvégzésére a Bank oldalán, az ún. UAT környezetben kerül sor, melyet követően az alkalmazás
élesíthető verziója felkerül az EXIM-PROD (éles) környezetébe.
5.2 Az üzemi rendszer szoftver támogatási feladatai
A 2018-2019-es időszakban már nem csak az eddig átadott Inforex rendszert szükséges támogatni,
hanem az új fejlesztések által elkészült moduljait is.
A működtetés támogatási folyamat során az alábbi tevékenységek kerülnek elvégzésre:
1. Vállalkozó a Szoftvertámogatási szolgáltatásokat munkanapokon 08:00-18:00 órás
időszakban (rendelkezésre állási időszak) köteles folyamatosan biztosítani.
2. Vállalkozónak meg kell adnia a rendszerrel kapcsolatos Szoftvertámogatási szolgáltatások
hivatalos csatornáit.
3. Definíciók:
 Kritikus hiba: amitől az alkalmazás használhatatlan
 Közepes hiba: ami adat konzisztencia kockázattal jár, vagy a használhatatlan
állapot megbecsülhető időn belül bekövetkezik
 Alacsony hiba: ami használhatósági kényelmetlenséggel jár, vagy olyan
funkció válik használhatatlanná, ami mellet a lényegi funkciókkal még
üzemben tartható
 Elhárítási időszak: munkanapokon 08:00-18:00 órás időszak hétköznapra
vonatkozna, a hétvégi/munkaszüneti napokkal nem számolnak.
4. Vállalkozó köteles a rendelkezésre állási időszakban, a Megrendelő által a hivatalos
csatornán bejelentett programhibák elhárítását a kockázati besorolástól függően a
bejelentéstől számított alábbi időintervallumokon belül megkezdeni:
 Kritikus hiba esetén: legfeljebb 2 órán belül,
 Közepes hiba esetén: legfeljebb 6 órán belül,
 Alacsony hiba esetén: legfeljebb 2 napon belül.
 Konzultációs igény: előre egyeztetett időpontban.
5. A bejelentés során a Felek közösen azonosítják a bejelentett jelenség és annak
következménye kockázati besorolását.
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II.2. SZERZŐDÉSTERVEZET
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MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉS

FX SOFTWARE SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
INFOREX FEJLESZTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 2018-2019
TÁRGYÁBAN
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A jelen „Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018-2019” tárgyú Vállalkozási
keretszerződés (a továbbiakban röviden: Szerződés)
egyrészről
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1065
Budapest, Nagymező u 46-48., cégjegyzékszáma: 01-10-042594, adószáma: 10949638-2-44,
képviseli: Alföldi Ferenc Informatikai Ügyvezető Igazgató és Eberhardt Viktória IT Fejlesztés
igazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);
másrészről
az FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. 7. emelet nyilvántartó szerv
neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási azonosítója: 01 10 044388 adószáma:
12503263-2-42; képviseli: […]), mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó
között jött létre az aláíró részben meghatározott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

Fogalmi meghatározások
Az itt felsorolt kifejezések a jelen Szerződés alkalmazásában az alábbi jelentéssel bírnak.
Az alábbi felsorolásban nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmakat a jelen Szerződésben is nagy
kezdőbetű-, a kis kezdőbetűvel jelölt fogalmakat pedig a jelen Szerződésben is kis
kezdőbetű jelöli.
Ajánlat: a Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó 2018. [….]. napján kelt ajánlata.
Alacsony hiba: Támogatási Szolgáltatások keretében értelmezendő, az Inforex
vonatkozásában felmerülő olyan hiba, amely használhatósági kényelmetlenséggel jár, vagy
olyan funkció válik használhatatlanná, amely mellett az Inforex a lényegi funkciókkal még
üzemben tartható.
Díj: A Fejlesztési és Támogatási Szolgáltatások szerződésszerű teljesítése esetén a
Vállalkozót megillető díjazás, melyek mértékét, illetve összegét a jelen Szerződés 6.1.
pontja tartalmazza.
Fejlesztés: az Inforexre vonatkozóan a Megrendelő eseti igényei alapján a Vállalkozó által
elvégzendő, 4. fejezetben meghatározott, a Műszaki Leírásban részletezett feladatok
összessége.
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény.
Inforex: Integrált Treasury rendszer, amely 2018.04.12-énérvényes IFX-3-18028587verziójának kizárólagos szerzői jogi jogosultja a Vállalkozó.
Kbt.: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
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Keretösszeg: a jelen Szerződés teljesítésére a Megrendelő rendelkezésére álló fedezeti
összeg, amely 62.500.000.- Ft + ÁFA, azaz hatvankettőmillió-ötszázezer Forint + általános
forgalmi adó.
Közbeszerzési Eljárás: a Megrendelő, mint ajánlatkérő által a Kbt. 98. § (2) bekezdés c)
pontja alapján 2018. [….]. napján megindított, „Inforex fejlesztése és működtetésének
támogatása 2018-2019” tárgyú közbeszerzési eljárás.
Közepes

hiba:

Támogatási

Szolgáltatások

keretében

értelmezendő,

az

Inforex

vonatkozásában felmerülő olyan hiba, amely adat konzisztencia kockázattal jár, vagy a
használhatatlan állapot megbecsülhető időn belül bekövetkezik.
Kritikus

hiba:

Támogatási

Szolgáltatások

keretében

értelmezendő,

az

Inforex

vonatkozásában felmerülő olyan hiba, amelytől az Inforex használhatatlan.
Leszállítandó: a Megrendelőlapon meghatározott, a Vállalkozó által a jelen Szerződés
teljesítése

során

elérendő

eredmény,

így különösen

leszállítandó

és

átadandó

szoftver/rendszer és dokumentum.
Megrendelőlap: a jelen Szerződés 1. sz. melléklete szerint minta alkalmazásával a
Megrendelő által készített dokumentum, amely tartalmazza a Vállalkozó által elvégzendő
fejlesztési feladatokat, valamint egyéb, a teljesítés szempontjából lényeges Megrendelői
elvárásokat.
munkanap: a hétköznapok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § -a
szerinti munkaszüneti napok kivételével, valamint az ágazati miniszter által az adott évre
vonatkozóan kiadott, a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletében
foglalt eltérésekkel.
Műszaki Leírás: a Megrendelő szakmai elvárás-rendszerét tartalmazó dokumentum,
amelyet a Megrendelő a Közbeszerzési Eljárásban ismertetett és amelyre a Vállalkozó
Ajánlatát megtette.
Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
Szolgáltatások: a jelen Szerződés 3-5. fejezeteiben meghatározott, a Műszaki Leírásban
részletezettek szerint Vállalkozó által teljesítendő feladatok összessége.
Támogatás: az Inforex Megrendelő általi üzemszerű működtetése érdekében a Vállalkozó
által elvégzendő, 5. fejezetben meghatározott, a Műszaki Leírásban részletezett feladatok
összessége.
2.

Előzmények

2.1

Vállalkozó kizárólagos szerzője az Inforex rendszernek, melynek fejlesztése és
működtetésének támogatása érdekében a Megrendelő Közbeszerzési Eljárást folyatatott le.
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2.2

A Közbeszerzési Eljárásban a Vállalkozó a Szolgáltatások nyújtására érvényes Ajánlatot
tett, amelyeknek eredményeként Felek az alábbi Szerződést kötik:

3.

A Szerződés tárgya

3.1.

Jelen Szerződés alapján a Vállalkozó az alábbi Szolgáltatások teljesítésére vállal
kötelezettséget a Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint:
3.1.1. a Megrendelő eseti igénye alapján az Inforex rendszer fejlesztése, beleértve a
fejlesztési specifikáció készítését;
3.1.2. az Inforex üzemeltetési és kulcsfelhasználói (2.) szintű folyamatos támogatása,
mely az alábbi feladatokat foglalja magában:
-

felhasználói vagy üzemeltetési tájékoztatási feladatok,

-

kisebb alkalmazást érintő paraméterezési feladatok,

-

üzemeltetés támogatása (hiba lokalizálás, hibaelhárítás, telepítés, fall-back
folyamatok támogatása),

-

meglévő funkció módosítása, konzultáció

4.

A Fejlesztések teljesítése

4.1.

Megrendelő Fejlesztésre irányuló igényeit a jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező
minta kitöltésével és annak e-mailen, a Vállalkozó 3. számú mellékletben meghatározott
kapcsolattartóinak történő megküldésével közli Vállalkozóval.

4.2.

Vállalkozó köteles a Megrendelő által megküldött Megrendelőlapra annak kézhezvételétől
számított 10 munkanapon belül e-mailen egyedi ajánlatot tenni. Az egyedi ajánlatnak
minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
-

a Megrendelőlapon meghatározott Fejlesztésre vonatkozó specifikáció elkészítésének
Vállalkozó által vállalt teljesítési határidejét,

-

a specifikáció Megrendelő általi elfogadásától számítottan a Vállalkozó által vállalt
teljesítési határidőt a Fejlesztések elkészítésére és Megrendelők felé történő készre
jelentésére vonatkozóan;

4.3.

-

a Leszállítandók teljes körű meghatározását;

-

a teljesítés óraszámát és ellenértékét;

-

tesztelési időszakban történő támogatás.

Megrendelő a Vállalkozó egyedi ajánlatára 10 munkanapon belül köteles nyilatkozni.
Szükség esetén a Felek egyeztetést tarthatnak az egyedi ajánlat egyes feltételeinek mindkét
fél számára elfogadható kialakítása érdekében.

4.4.

Vállalkozó a Felek által kölcsönösen elfogadott egyedi ajánlat alapján, az abban foglaltak
szerint köteles az ott meghatározott Fejlesztési Szolgáltatásokat határidőre teljesíteni.

26

4.5.

Vállalkozó a Megrendelőlapon meghatározott feladatok tekintetében előteljesítésre
jogosult. Részteljesítés a Megrendelőlap, illetve az elfogadott egyedi ajánlat szerint
lehetséges (amennyiben ilyen meghatározásra kerül).

4.6.

Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha és amennyiben az egyedi ajánlat felek által
kölcsönösen elfogadott teljesítési határidejének napján (illetve amennyiben nem munkanap,
úgy az azt követő első munkanapon) a Fejlesztést a Megrendelő felé készre jelenti (a
továbbiakban: Jelentés), és legkésőbb ezzel egyidejűleg a Megrendelő rendelkezésére
bocsátja a Leszállítandókat, azok Megrendelő általi megvizsgálása érdekében.

4.7.

A teljesítés helye: a Vállalkozó a Fejlesztési Szolgáltatásokat székhelyén vagy telephelyén
teljesíti, kivéve a fejlesztési specifikáció egyeztetésére és fejlesztési szolgáltatásokra
vonatkozó átadás-átvételi eljárásokat, melynek teljesítési helye a Megrendelő székhelye.
Szerződő Felek vállalják, hogy a teljesítés helyének optimális meghatározása és az ehhez
szükséges technikai feltételek biztosítása érdekében együttműködnek.

4.8.

Vállalkozó

vállalja,

hogy a

Szolgáltatásokat

a

jelen

Szerződésben,

illetve

a

Megrendelőlapon, valamint a Műszaki Leírásban foglaltak szerint teljesíti és amennyiben a
teljesítéshez szükséges, úgy a Leszállítandókat elkészíti vagy előállítja és a teljesítés
helyére leszállítja, illetve a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, és a Megrendelőre
átruházza, vagy a Megrendelőt értesíti a Leszállítandók előállításának megtörténtéről.
4.9.

Megrendelő a Jelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, a jelen fejezetben
meghatározott átadás-átvételi eljárás keretében megvizsgálja:
-

a Vállalkozó által elkészített Fejlesztés jelen Szerződésnek (beleértve az annak részét
képező Műszaki Leírásnak), a Felek által kölcsönösen elfogadott egyedi ajánlanak való
megfelelőségét,

-

a Leszállítandók jelen Szerződés szerinti megfelelését, különösen tekintettel a Ptk.
6:123. §-ában foglaltakra,

-

az esetlegesen már korábban átvett más Leszállítandókban, vagy az előző vizsgálatban
megküldött kifogásban foglaltaknak a teljesítését.

4.10. A Felek nevében az átadás-átvételi eljárással kapcsolatos nyilatkozat tételére a 3. számú
mellékletben megjelölt személyek jogosultak.
4.11. Az átadás-átvételi eljárások lefolytatásának helyszíne: a Megrendelő székhelye.
4.12. Ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során valamely, a 4.9. pont szerinti feltétel nem
teljesítését észleli, a Vállalkozónak erről a 4.9. pontban meghatározott határidőn belül
részletes kifogást küld e-mailen, melyben megjelöli a kifogás tárgyát képező hibát vagy
hiányosságot, valamint annak kijavítására, illetve megszüntetésére vonatkozó póthatáridőt
(melyre vonatkozóan már a késedelem jogkövetkezményei alkalmazandóak). Megrendelő a
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hiba vagy hiányosság jellegétől, számától, súlyától függő, a szakmában általánosan bevett
és elfogadott elvárásoknak megfelelő, ésszerű póthatáridőt köteles tűzni. A póthatáridő a
Vállalkozó felé – a Felek elérő megállapodásáig – kötelező érvényű.
4.13. Ha a Megrendelő álláspontja szerint az adott Fejlesztés – beleértve az ahhoz kapcsolódó
szükséges Leszállítandókat – nem felel meg a 4.9. pontban foglaltaknak, az átvételt
jogosult megtagadni.
4.14. Felek megállapodnak, hogy az egyes Fejlesztések teljesítésének gyorsítása végett
Megrendelő a kifogással, illetve a Leszállítandó kijavításra visszaadásával egyidejűleg nem
köteles a visszaadott Leszállítandót tartalmazó minden adathordozót vagy más műpéldányt
Vállalkozó számára visszaadni vagy azok többszörözött példányait eltávolítani, hanem
jogosult a Leszállítandót a megfelelőség szempontjából tovább vizsgálni.
4.15. A kifogások alapján Vállalkozó köteles a 4.12. pont szerinti póthatáridőn belül a
Fejlesztéseket

szerződésszerűen

teljesíteni,

illetve

az

adott

Leszállítandónak

a

Szerződésben meghatározott következő változatát elkészíteni és azt a Megrendelőnek
átadni.
4.16. Ha a Fejlesztés az újbóli elvégzést követően sem szerződésszerű, illetve a Leszállítandó a
kijavítás után sem alkalmas a felhasználásra, Megrendelő választása szerint az adott egyedi
ajánlat szerinti megállapodást a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy a
Leszállítandó ismételt visszaadása, illetve a Fejlesztés újbóli elvégeztetése mellett az
ismételt kijavítást igényelheti.
4.17. A Fejlesztés teljesítése a Vállalkozó részéről azon a napon történik meg, amikor
a)

a Felek által kölcsönösen elfogadott egyedi ajánlat szerinti Szolgáltatások a
Megrendelőlapnak, a Műszaki Leírásnak és a fejlesztési specifikációnak
megfelelnek, hiba- és hiánymentesek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak,
valamint

b)

a Vállalkozó valamennyi Leszállítandót Megrendelőnek átadta.

4.18. Megrendelő a Vállalkozó által 4.17. pont szerint teljesített Fejlesztésről – a Kbt. 135. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőt figyelembe véve – teljesítési igazolást állítanak ki a
mindenkor hatályos belső szabályzataik szerint, amelynek a jelen Szerződés megkötésekor
hatályos mintáját a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
5.

A Támogatási Szolgáltatások teljesítése

5.1.

Vállalkozó a Megrendelő külön kérése és jelzése nélkül, saját kezdeményezésre
folyamatosan a következő Támogatási Szolgáltatásokat köteles teljesíteni a jelen Szerződés
hatályba lépése napjától:
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- verziókövetés.
- jogszabálykövetés.
5.2.

Vállalkozó a Támogatási Szolgáltatásokat munkanapokon 08:00-18:00 órás időszakban
(rendelkezésre állási időszak) köteles folyamatosan biztosítani.

5.3.

Megrendelő az Inforex rendszerrel kapcsolatos, a Támogatási Szolgáltatások körébe tartozó
Alacsony, Közepes, Kritikus hibákat prioritási sorrendben a Vállalkozó alábbi hivatalos
csatornáin jelezheti:
- https://www.inforex.hu/ - az FX Zrt. internetes HelpDesk rendszere tel.: a Vállalkozónak a
Szerződés 3. számú mellékletében megjelölt kapcsolattartói.

5.4.

Vállalkozó köteles a rendelkezésre állási időszakban, a Megrendelő által az 5.3. pontban
meghatározott hivatalos csatornákon bejelentett hibák elhárítását a kockázati besorolástól
függően a bejelentéstől számított alábbi időintervallumokon belül megkezdeni:
- Kritikus hiba esetén: legfeljebb 2 órán belül,
- Közepes hiba esetén: legfeljebb 6 órán belül,
- Alacsony hiba esetén: legfeljebb 2 munkanapon belül.
- Konzultációs igény: előre egyeztetett időpontban.

5.5.

A bejelentés során a Felek közösen azonosítják a bejelentett jelenség és annak
következménye kockázati besorolását.

5.6.

Vállalkozó köteles a hiba elhárítását folyamatosan végezni és a hiba jellegétől függő
ésszerű határidőn belül befejezni.

5.7.

Megrendelő a Vállalkozó tárgyhónapban végzett szerződésszerű teljesítéséről a
tárgyhónapot követő 8 napon belül teljesítési igazolást állít ki a mindenkor hatályos belső
szabályzata szerint, amelynek a jelen Szerződés megkötésekor hatályos mintáját a
Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.

A Díj és annak megfizetése

6.1.

A Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén – a Közbeszerzési Eljárás során tett
Ajánlatában foglaltakkal megegyezően – az alábbiak szerinti díjazásra jogosult a
Megrendelő által kiállított teljesítési igazolás birtokában:
6.1.1 A Fejlesztési Szolgáltatások ellenértékeként a Megrendelőlap alapján a Vállalkozó
által készített és a Felek által kölcsönösen elfogadott egyedi ajánlatban
meghatározott összegű eseti díjazásra, az Ajánlatában foglalt óradíj alapul vételével.
6.1.2. A Támogatási Szolgáltatások szerződésszerű teljesítése esetén […] Ft + ÁFA, azaz
[…] forint + ÁFA összegű havidíjra. Amennyiben a Támogatási Szolgáltatás kezdő
időpontja nem a hónap első napja, vagy záró időpontja nem a hónap utolsó napja,
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úgy a Vállalkozó a tört hónapra időarányos díjazásra jogosult.
6.2.

A jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget a Díj fedezi. A Megrendelő
nem köteles a Vállalkozónak semmilyen költséget megelőlegezni vagy a Díj megfizetésén
túl megtéríteni.

6.3.

Megrendelő a Fejlesztési Szolgáltatásokra irányuló megrendeléseket a Keretösszeg
kimerüléséig jogosult leadni. A rendelkezésre álló Keretösszeg alatt az alábbi összeg
értendő: a jelen Szerződés 1. fejezetében meghatározott eredeti Keretösszegből a
Megrendelő által leigazolt Támogatási Szolgáltatások havi díja, valamint a Felek által a
Fejlesztési Szolgáltatásokra a Vállalkozó által adott és a Felek által kölcsönösen elfogadott
egyedi ajánlat szerinti díj összege levonásra kerül.

6.4.

Vállalkozó számláit az alábbiak szerint jogosult és köteles kiállítani:
6.4.1. a 4. fejezetben meghatározott Fejlesztési Szolgáltatások esetében a Megrendelő által
a 4.18. pont szerint kiállított teljesítési igazolás kézhezvételétől számított 5 (öt)
munkanapon belül;
6.4.2. az 5. fejezetben meghatározott Támogatási Szolgáltatások tekintetében az
időszakonkénti elszámolás szabályai szerint havonta, az elszámolási időszak
feltüntetésével, a Megrendelő 5.7. pont szerinti teljesítés igazolása kézhezvételétől
számított 5 (öt) munkanapon belül.

6.5.

A Vállalkozó köteles számláin az alábbi adatokat feltüntetni és köteles a Megrendelő által
aláírt teljesítési igazolást a számlákhoz csatolni:
a)

a Megrendelő által meghatározott szerződésszám vagy iktatószám;

b)

a Szerződés tárgya

c)

a

teljesítés

tárgya

(Fejlesztés

esetén

a

Megrendelőnap

egyedi

azonosítója/Támogatás).
6.6.

A Megrendelő a számlát nem köteles befogadni és a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett
a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekintheti, ha a) a
Vállalkozó a 6.5. pontban foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget, b) a számlában
foglalt gazdasági esemény nem valós vagy a számla tartalma nem egyeztethető össze a
vonatkozó teljesítési igazolással, vagy c) a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak. Vállalkozó Megrendelő értesítésétől számított 3 (három) munkanapon belül
köteles a jelen Szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú új számát kiállítani
és azt Megrendelő részére megküldeni.

6.7.

Megrendelő a Díjat az alábbiak szerint fizeti meg:
6.7.1. a 4. fejezetben meghatározott Fejlesztési Szolgáltatások esetében legkésőbb a
számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül;
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6.7.2. az 5. fejezetben meghatározott Támogatási Szolgáltatások esetében legkésőbb a
számla kiállításától számított 30 (harminc) napon belül.
6.8.

A Díj teljesítésének helye: a Vállalkozó 12010374-00159756-00100008 számú
bankszámlája; módja: banki átutalás.

6.9.

Amennyiben a szabályszerűen (jelen Szerződésnek és a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelő), 6.7.2. pont szerint kiállított számla Megrendelő általi
kézhezvétele és a számla fizetési határideje között kevesebb, mint 25 naptári nap van, úgy a
Vállalkozó nem érvényesíti a késedelem jogkövetkezményeit, ha Megrendelő fizetési
kötelezettségét a számla kézhezvételétől számított 25 naptári napon belül teljesíti. Ha
Megrendelő a 6.7.2. pont szerinti számla kézhezvételét követő 25. nap, vagy a 6.7.1. pont
szerinti számla kézhezvételét követő 30 elteltével teljesíti fizetési kötelezettségét,
Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni, amelynek mértéke a Ptk. 155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamat.

7.

A Felek jogai és kötelezettségei

7.1.

A Megrendelő a Vállalkozó által szükségesen és indokoltan kért, rendelkezésére álló
információkat a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben köteles Vállalkozó
rendelkezésére bocsátani.

7.2.

Ha Megrendelő nem adta meg a Vállalkozó részére mindazon információt, ami a jelen
Szerződés teljesítéséhez szükséges, Vállalkozó erről a tényről köteles értesíteni a
Megrendelőt, egyúttal megjelölve a hiányos információn alapuló teljesítés várható
következményeit. Ha Megrendelő az esetleges következmények ismeretében is ragaszkodik
a teljesítés változatlan végzéséhez, az ebből eredő károk őt terhelik.

7.3.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről kívánságára, szükség esetén e nélkül
is tájékoztatni.

7.4.

Felek a teljesítés során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni és kötelesek
tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a teljesítésre kihatással
lehet.

7.5.

A Vállalkozó a Szolgáltatásokat a szakcégtől elvárható gondossággal, magas színvonalon
köteles nyújtani.

7.6.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a Szerződésben vállalt
valamely kötelezettség teljesítése előreláthatóan akadályba ütközik. Az akadályértesítési
kötelezettség elmulasztásával okozott kárért a Vállalkozó a szerződésszegésért okozott kár
szabályai szerint felelős.

8.

Szerzői jogi rendelkezések
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8.1.

A jelen Szerződés szerint átadott Leszállítandók felhasználására a Megrendelő, illetve
jogutódja(i) jogosult(ak). Megrendelő jogosult a Leszállítandókat azok teljes védelmi ideje
alatt, Magyarország területén, nem kizárólagos jelleggel felhasználni. Megrendelő a
Leszállítandókra vonatkozó felhasználási jogaikat a Vállalkozó előzetes hozzájárulása
nélkül is jogosultak harmadik személyre átruházni (a Megrendelő tulajdonosi körén belül).

8.2.

Felek rögzítik, hogy a Díj a Vállalkozó által biztosított felhasználási jog ellentételezését
(jogdíjat) is magában foglalja.

9.

Jótállás és szavatosság

9.1.

Vállalkozó a 4.18. pont szerinti teljesítési igazolás kiadását követő naptól számított 12
hónapon keresztül köteles a Megrendelő által jelzett, az Inforex-szel vagy bármely
Leszállítandóval kapcsolatosan az átadás-átvételt követően felmerült hibát kijavítani a Díj
ellenében.

9.2.

A Vállalkozó szavatolja, hogy a Megrendelő részére átadásra és átruházásra kerülő
Leszállítandók és az általa teljesített Szolgáltatások mindenben megfelelnek a Műszaki
Leírásban, Fejlesztések esetében a specifikációban foglaltaknak, azok minden hibától és
hiányosságtól mentesek, rendeltetésszerű használatra alkalmasak.

9.3.

A Vállalkozó szavatolja, hogy a Leszállítandókon harmadik személynek nincsen olyan
joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl.
szerzői joga, szabadalma, újítása vagy védjegye), amely Megrendelőnek a Leszállítandó
használatához, jelen szerződés szerinti hasznosításához szükséges jogát korlátozná vagy
megakadályozná.

9.4.

A Vállalkozó vállalja, hogy ha a Leszállítandókon harmadik személynek ilyen joga lenne, a
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az értesítésétől számított 30 napon belül
megszerzi a harmadik személyek szükséges hozzájárulását, vagy a Leszállítandókat ezen
időn belül olyan módon átdolgozza, hogy a harmadik személy e joga a Leszállítandók
felhasználását ne korlátozza.

9.5.

Ha a szükséges hozzájárulásokat Vállalkozó e határidőn belül nem tudja megszerezni,
Megrendelő jogosult a hozzájárulásokat Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a jelen
Szerződés szerint fizetendő Díj jogdíj részét csökkenteni, illetve a jelen szerződéstől elállni
(ha a teljesítés még nem történt meg).

10.

Kötbér kikötése

10.1. Olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a Megrendelő kötbérre jogosult az alábbiak
szerint:
10.1.1 A Fejlesztési Szolgáltatások késedelmes teljesítése esetén:
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A kötbér alapja: a Vállalkozó által a Megrendelőlap alapján készített és a Felek által
kölcsönösen elfogadott egyedi ajánlatban meghatározott nettó díj (Ajánlat szerinti
óradíj szorozva a vállalt óraszámokkal).
A kötbér mértéke: 1,0 %/munkanap.
A kötbér maximuma: 30 %
10.1.2 A jelen Szerződés 5.4. pontjában a hibaelhárítás megkezdésére megállapított
határidők késedelmes teljesítése esetén:
A kötbér alapja: a Szerződés 6.1.2. pontban meghatározott nettó Díj.
A kötbér mértéke: a 1 %/munkanap.
A kötbér maximuma: 30 %.
10.2. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármilyen feladatát hibásan teljesíti
(azaz a teljesítése nem felel meg a jelen Szerződés szerinti követelményeknek), úgy a hibás
teljesítés időpontjától az elismert teljesítési időpontjáig terjedő időszakra vonatkozólag a
Megrendelők jogosultak hibás teljesítési kötbért érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. A
hibás teljesítési kötbér mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kötbérnél írtakkal.
10.3. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér megfizetése mellett Vállalkozó továbbra is köteles a
jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.
10.4. Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult a következő esetekben:
10.4.1. Ha a Megrendelő által érvényesíthető késedelmi / hibás teljesítési kötbér összesített
értéke az adott Fejlesztésre vonatkozóan a Felek által kölcsönösen elfogadott egyedi
ajánlat szerinti nettó díj 30 %-át eléri, Megrendelő jogosult az egyedi ajánlat
szerinti megrendeléstől elállni és az egyedi ajánlat szerinti teljes nettó díj 40 %-ával
megegyező mértékű kötbért (meghiúsulási kötbért) érvényesíteni a Vállalkozóval
szemben, amelybe a Vállalkozó által már megfizetett késedelmi/hibás teljesítési
kötbér összege beleszámít.
10.4.2. Ha a Megrendelő a jelen Szerződést a 13.4. pontban foglalt esetek bármelyike miatt
mondja fel, a Keretösszeg fel nem használt nettó összege 30 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, amelybe a Vállalkozó által már
kifizetett késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege beszámításra kerül.
10.5. Megrendelő a kötbér összegéről a Vállalkozónak bizonylatot állít ki. Vállalkozó a kötbért a
bizonylat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni. Megrendelő a
kötbért – amennyiben azt a Vállalkozó nem fizeti meg az esedékességen belül – a Kbt.
rendelkezései szerint jogosult a jelen Szerződés alapján a Vállalkozó részére fizetendő
Díjba beszámítani.
11.

A Közbeszerzési Eljárásra tekintettel szükséges rendelkezések
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11.1. Megrendelő nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és amelyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
11.2. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
12.

A jelen Szerződés hatálya

12.1. Jelen Szerződés annak Felek általi kölcsönös aláírása napján lép hatályba és a Keretösszeg
maradéktalan kimerüléséig terjedő vagy a Szerződés hatályba lépése napjától számított 24
hónapos határozott időtartamra jött létre, amelyik előbb bekövetkezik.
13.

A jelen Szerződés megszűnése, módosítása

13.1. Jelen Szerződést egyik fél sem jogosult a rendes felmondással (szerződésszegés hiányában)
egyoldalúan megszüntetni.
13.2. A Megrendelő köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a
Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból.
13.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha
a)

a Vállalkozó 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)

a Vállalkozó 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.

13.4. A Megrendelő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal, a Vállalkozó írásbeli
értesítésével felmondani, ha
a)

a Vállalkozó a jelen Szerződés alapján leadott bármely Megrendelőlap
teljesítését visszautasítja;

b)

a Vállalkozó által megfizetendő késedelmi / hibás teljesítési kötbérek összege
eléri annak maximumát;

c)

a Vállalkozó a 15.9. pontban foglalt kötelezettségét megszegi;
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d)

a Vállalkozó egyéb szerződésszegést követett el és a kötelezettségét a
Megrendelő írásbeli felszólítására, az abban meghatározott időn belül sem teljesíti,
vagy a szerződésszegés okát ezen 15 napon belül sem szünteti meg.

13.5. A Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal, Megrendelő írásbeli
értesítésével felmondani, ha a Megrendelő Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére a
felszólítástól számított 30 napon túl sem tesznek eleget valamely esedékes fizetési
kötelezettségének.
13.6. Felek a felmondás hatályosulásáig teljesített Szolgáltatásokkal elszámolnak.
13.7. A jelen Szerződés bármilyen, a jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített egyéb
módosítása csak közös megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes.
14.

Átláthatóság

14.1. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 50. § (1a) bekezdésére tekintettel úgy
nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontjában definiált, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: „Áht.”) 2. § (1) bekezdés t) pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében
átlátható szervezetnek minősül.
14.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthetnek kifizetést,
amennyiben a Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.
14.3. A Vállalkozó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása
esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.
15.

Titoktartás

15.1. A jelen Szerződés szempontjából "Üzleti Titok" alatt bármely olyan tény, információ,
megoldás vagy egyéb adat értendő (beleértve az adatból levonható következtetéseket is),
függetlenül annak megjelenési formájától, amelyet a Megrendelő vagy többségi
tulajdonban álló leányvállalatuk (a továbbiakban: "Átadó") a Szerződéssel összefüggésben
a Vállalkozónak átadnak vagy amely a Szerződés teljesítése során egyéb módon a
Vállalkozó tudomására jut.
15.2. Üzleti Titoknak minősülnek különösen a szabályzatok, a know-how, az informatikai és
fizikai hozzáférés ellenőrzését biztosító adatok (felhasználónevek és jelszavak), üzleti vagy
üzemi folyamatok és módszerek, tervek és specifikációk, pénzügyi, marketing és
értékesítési adatok, ügyféllisták, szoftverek és adatbázisok, valamint más szellemi
alkotások. Nem minősül Üzleti Titoknak az az adat, amely az adott felhasználási területen
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közismert vagy nyilvánosan, bárki számára közvetlenül hozzáférhető. Nem érinti egy
know-how egészének Üzleti Titok jellegét, ha a know-how egyes elemei ugyan nem
minősülnek Üzleti Titoknak, de a know-how elemeiből összeálló teljes tartalom a maga
egészében és folyamatában nem közismert vagy nyilvánosan bárki számára nem
közvetlenül hozzáférhető. Nem Üzleti Titok az sem, amit a Megrendelő kifejezetten
„nyilvánosként” vagy „nem bizalmasként” megjelölve adta át a Vállalkozónak. Nem
minősül üzleti titoknak a jelen Szerződés szövege, valamint a jelen Szerződésre vonatkozó
azon tények, információk megoldások vagy egyéb adatok, amelyek az irányadó
jogszabályok szerint nem minősülhetnek üzleti titoknak.
15.3. A Vállalkozó titoktartási kötelezettsége keretében köteles az Üzleti Titkot titokban tartani,
azt bizalmasként, a nem bizalmas információktól elkülönítetten kezelni és annak titokban
tartásához szükséges minden elvárható biztonsági intézkedést megtenni. A Vállalkozó az
Üzleti Titkot nem hozhatja nyilvánosságra, valamint a 15.8. pontban foglalt kivételekkel az
Átadón kívüli személlyel csak az Átadó előzetes, írásbeli hozzájárulásával közölheti.
15.4. A Vállalkozó az Üzleti Titkot az Átadó hozzájárulása nélkül kizárólag Szerződés szerint és
csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel.
15.5. Ha a Szerződés teljesítéséhez az Üzleti Titok már nem szükséges, az Átvevő köteles azt az
Átadó kérésére megsemmisíteni vagy visszaadni, beleértve az Üzleti Titokról készített
másolatokat, vagy az azt tartalmazó átdolgozott változatokat is.
15.6. A Vállalkozót a titoktartási kötelezettség időbeli korlátozás nélkül terheli, függetlenül a
Szerződés akár visszamenőleges hatályú megszűnésétől is.
15.7. Ha az Üzleti Titok tárgya olyan szoftver, amelynek vagyoni jogi jogosultja a jelen
Szerződés teljesítésének megkezdését megelőzően az Átadó, az Átvevő a titoktartási
kötelezettség részeként vállalja, hogy a szoftverrel kapcsolatosan a szerzői jogról szóló
törvény által biztosított és Szerződéses úton érvényesen ki nem zárható kereteket
meghaladóan

az

Átadó

hozzájárulása

nélkül

nem

végez

kódvisszafejtési

Szoftvertámogatási szolgáltatásokat.
15.8. Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését az Üzleti Titok átadása a következő
esetekben:


a Vállalkozó az Üzleti Titkot a Szerződésben foglalt feltételekkel nem ütköző
módon (Szerződésszerűen) igénybe vett közreműködőjének továbbítja, feltéve,
hogy a Vállalkozó e közreműködőit a jelen Szerződésben foglaltakkal legalább
azonos terjedelmű titoktartási kötelezettség terheli, akár a közreműködők által az
Átadó felé tett titoktartási nyilatkozat útján, akár a Vállalkozó és közreműködői
között megkötött külön titoktartási megállapodás útján, akár jogszabályi alapon;
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a Vállalkozót az Üzleti Titok továbbítására vagy nyilvánosságra hozatalára hatósági
vagy bírósági határozat, illetve intézkedés vagy jogszabályi rendelkezés kötelezi,
feltéve, hogy a Vállalkozó e kötelezettségéről – jogi lehetőségeihez mérten –
haladéktalanul értesítette az Átadót.

15.9. Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevont alvállalkozóival a jelen Szerződés szerinti
titoktartási kötelezettséget betartatni. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget
vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésébe – a Kbt. előírásainak megfelelően – kizárólag azt
munkavállalóját és/vagy közreműködőjét vonja be, aki a Szerződés teljesítése során, mint
természetes személy titoktartási nyilatkozatot tesz, illetve önkéntesen hozzájárul a
Szerződés teljesítése céljából személyes adatai Megrendelő általi kezeléséhez annak
érdekében, hogy a Megrendelő elektronikus információs rendszerében kizárólagos
azonosítása a letagadhatatlansági és bizonyíték biztosítás céljából biztosítható legyen.
Megrendelő jogosult kizárni a teljesítésből a Vállalkozó minden olyan munkavállalóját
és/vagy közreműködőjét, aki nem rendelkezik titoktartási nyilatkozattal, vagy a személyes
adatai fentieknek megfelelő kezeléséhez való hozzájárulással.
15.10. Ha a Vállalkozó vagy olyan, közreműködője, akinek magatartásáért felelősséggel tartozik,
megsérti a jelen Szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségét, azért a Vállalkozó teljes
kártérítési felelősséggel tartozik.
15.11. Vállalkozó köteles a tudomására jutott titoktartási kötelezettség megsértésről az Átadót
haladéktalanul értesíteni, valamint az Átadóval együttműködni a jogsértés körülményeinek,
így különösen a jogsértő természetes személy azonosságának feltárásában.
15.12. Vállalkozó köteles a teljesítésbe bevont alvállalkozóival a jelen Szerződés szerinti
titoktartási kötelezettséget betartatni.
15.13. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó Szoftvertámogatási szolgáltatások teljesítése során a
Megrendelők Ügyfeleinek adataihoz nem fér hozzá, az Ügyfelekkel kapcsolatosan
adatkezelést, adatfeldolgozást vagy adattárolást nem végez, ezért a Szerződés teljesítése
során kiszervezés nem valósul meg.
15.14. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó szervezetnek
minősül, amelyre tekintettel az ott meghatározottak szerint köteles közzétételi
kötelezettségét a jelen Szerződés vonatkozásában is teljesíteni, amelyet a Vállalkozó jelen
Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.
16.

Értesítések és kapcsolattartás

16.1. A Felek megállapodnak abban, hogy ha a jelen Szerződés eltérően nem rendelkezik, a jelen
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Szerződés hatálya alá tartozó jognyilatkozatok egymás irányába akkor hatályosak, ha
azokat írásban, a 3. számú mellékletben meghatározott címekre, az ott meghatározottak
szerint értesítés tételére jogosult személyek juttatják el. A Felek az írásbeliség alatt – eltérő
rendelkezés hiányában – minimálisan elektronikus levelezést (e-mail) értik a Szerződés
teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.
16.2. Bármely fél jogosult a 3. számú mellékletben meghatározott adatokat – beleértve az
értesítendő személyek nevét – megváltoztatni, amelyről köteles a másik felet késedelem
nélkül

értesíteni.

nyilvántartott

Nem

adataiban,

minősül
így

szerződésmódosításnak
különösen

a

a

Felek

székhelyében,

cégjegyzékben
képviselőiben,

bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a Szerződés 3. számú mellékletében
meghatározott kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bekövetkező változás. A
változásokról a másik felek értesíteni kell.
16.3. Ha a jelen Szerződés aláírására jogosult személy megváltozik, a másik fél jogosult a
változással érintett féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat (cégbírósági végzés vagy
meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát-, indokolt esetben az eredeti irat bemutatását
kérni.
17.

Vis maior

17.1. E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett fél érdekkörén kívül eső
okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen (i) Magyarország Alaptörvénye
szerinti különleges jogrend kihirdetésére okot adó esemény, függetlenül attól, hogy a
különleges jogrend kihirdetésére ténylegesen sor került-e, (ii) katasztrófaveszély vagy
katasztrófa; (iii) sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, az érintett fél munkavállalói által
végrehajtott sztrájk vagy munkabeszüntetés kivételével.
17.2. Egyik fél sem felelős a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás- vagy
késedelmes teljesítésért, ha azt az előző pontban meghatározott vis maior esemény okozta.
Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett fél köteles a másik Felet írásban
haladéktalanul értesíteni.
17.3. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen Szerződés hatálya szünetel, abban a körben,
amelyben a jelen Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges.
18.

Záró rendelkezések

18.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés szerződésszerű teljesítését követően jogosult a Megrendelő
nevére, a Megrendelő részére végzett Szolgáltatásokra a Közbeszerzési Eljárásban
meghatározott tárgy megjelölésével referenciaként hivatkozni és ilyen felhasználás körében
jogosult a teljesítéskor hatályos, a Megrendelőt ábraként jelölő arculati elemet (logót vagy
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egyszerűsített logót) felhasználni. Ezt meghaladó tartalmú referencia hivatkozást a
Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes, írásbeli, eseti jóváhagyásával jogosult hivatkozni,
amely jóváhagyást Megrendelő a konkrét hivatkozási szöveg ismeretében tesz meg.
18.2. A jelen Szerződés a felek közötti tárgybeli megállapodás valamennyi feltételét magában
foglalja (teljességi záradék). Ha a jelen Szerződés vagy a megállapodás kifejezetten
eltérően nem rendelkezik, a jelen Szerződés, illetve a megállapodás hatályon kívül helyez
minden a jelen Szerződés tárgyát képező, a felek közötti korábbi nyilatkozatot, ajánlatot,
kötelezettségvállalást, megállapodást vagy egyezséget. A jelen Szerződésbe nem foglalt
korábbi nyilatkozatok, ajánlatok, kötelezettségvállalások, megállapodások, egyezségek,
valamint a felek közötti esetleges korábbi üzleti kapcsolatuk során kialakult szokás és
gyakorlat, továbbá a hasonló jellegű Szerződések alanyai által alkalmazott szokások nem
képezik a jelen Szerződés részét.
18.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
18.4. A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitában Magyarország rendes bíróságai
járnak el.
18.5. A Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyezségre
törekednek.
18.6. A Felek állásfoglalásaikat mindenkor egyeztetve, oly módon és időben teszik meg, hogy
azok a harmadik személyekkel szembeni fellépést ne gyengítsék.
18.7. A Felek a jelen Szerződéshez az alábbi mellékleteket csatolják és azokat külön aláírás
nélkül is a jelen Szerződés részének tekintik:
1. sz. melléklet: Megrendelőlap (minta)
2. sz. melléklet: Teljesítési igazolás (minta)
3. sz. melléklet: Értesítés fogadására és küldésére jogosult személyek, értesítési címek
18.8. Felek a Közbeszerzési Eljárás alábbi iratanyagait a Szerződés mellékletének tekintik azzal,
hogy az iratok fizikailag nem kerülnek a Szerződéshez csatolásra, tekintettel arra, hogy
azok mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó rendelkezésére állnak:


a Közbeszerzés Eljárást megindító felhívás



közbeszerzési dokumentumok, köztük a Műszaki Leírás



a kérdésekre adott kiegészítő tájékoztatás



a Vállalkozó Ajánlata.

18.9. A Közbeszerzési Eljárás 18.8. pont szerinti iratai közötti, másként fel nem oldható
ellentmondás esetén a felsorolásban előbb szereplő dokumentum tartalma irányadó.
18.10. A Szerződés törzsszövege és 18.7. illetve 18.8. pont szerinti mellékletei közötti esetleges
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ellentmondás esetén a Szerződés melléklete irányadó.
Jelen Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány a Megrendelőt, 1 példány a
Vállalkozót illet.
A felek a jelen Szerződést az alábbi napon aláírják.
Kelt:
Aláírás
Aláíró neve Alföldi Ferenc

[…]

Aláíró
beosztása Informatikai Ügyvezető Igazgató

[…]

Aláírás
Aláíró neve Eberhardt Viktória
Aláíró
beosztása IT Fejlesztés igazgató
Magyar Export-Import Bank

FX SOFTWARE Számítástechnikai,

Zártkörűen Működő

Kereskedelmi és Szolgáltató

Részvénytársaság

Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Megrendelő

Vállalkozó
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1. sz. melléklet
Megrendelőlap (minta)
amely a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1065 Budapest, Nagymező u 46-48., cégjegyzékszáma: 01-10-042594, adószáma: 10949638-2-44,
képviseli: Alföldi Ferenc ügyvezető igazgató és Eberhardt Viktória igazgató) és
és az FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1066 Budapest, Weiner Leó utca 16. 7. emelet nyilvántartó
szerv neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartási azonosítója: 01 10 044388
adószáma: 12503263-2-42) továbbiakban, mint Vállalkozó között jött létre az aláíró részben
meghatározott helyen és napon.
A jelen megrendelés elválaszthatatlan részét képezik a Megrendelők és Vállalkozó által …...
napján kötött Vállalkozás Keretszerződés „Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása
2018-2019” tárgyában (a továbbiakban: Keretszerződés) rendelkezései.
Jelen megrendelés alapján Megrendelők megrendelik, Vállalkozó elvállalja az Inforex Rendszer
fejlesztését jelen megrendelésben rögzített feltételekkel.
Megrendelés
azonosítója
(kitöltése
kötelező, …
igénybejelentő alapján):
Megrendelés tárgya:
Megrendelés
véghatárideje:

…

teljesítésének

A teljesítése helye:
Kötelező
dokumentumok:

leszállítandó

-

funkcionális specifikáció,
logikai rendszerterv,
fejlesztői tesztjegyzőkönyv,
telepítési leírás,
üzemeltetési leírás,
felhasználói kézikönyv.

A jelen megrendelés előírásait a Felek közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják.
Kelt: …
Megrendelő részéről:
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2. sz. melléklet
Teljesítési igazolás minta

A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Megrendelő és az FX
SOFTWARE

Számítástechnikai,

Kereskedelmi

és

Szolgáltató

Zártkörűen

Működő

Részvénytársaság, mint Vállalkozó között létrejött „Inforex fejlesztése és működtetésének
támogatása 2018-2019” tárgyú keretszerződés (a továbbiakban: Szerződés) teljesítéséről.
Szerződésszám:
Teljesített feladatok:
Teljesítés időpontja/időszaka:
Alulírottak, a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében
elismerjük, hogy az FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság a Szerződésben foglalt feladatait teljesítette, és ez alapján - a felek
közötti Szerződésben foglalt feltételek szerint - jogosult ………….- Ft+Áfa összegű számláját a
Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kiállítani.

Kelt: Budapest, __________. ________ hó ______ napján

______________________________________
Magyar Export-Import Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Záradék:
Alulírott, mint a Megrendelő Szerződésben megjelölt szakmai kapcsolattartója, jelen teljesítési
igazolás aláírásával nyilatkozom arról, hogy az FX SOFTWARE Számítástechnikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerződésben foglalt határidőben teljesítette
a díj kifizetésének feltételeit, amely szolgáltatások minőségét, mennyiségét szakmailag
megfelelőnek találtam.

______________________________________
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3. sz. melléklet
Értesítés fogadására és küldésére jogosult személyek, értesítési címek
1.

A Megrendelő részéről

1.1.

Teljesítés igazolására és egyéb értesítések fogadására és küldésére jogosult
személy(ek)

1.1.1.

Alföldi Ferenc Informatikai Ügyvezető Igazgató
Alfoldi.Ferenc@exim.hu
Telefonszám+36 (1) 3749-962
Eberhardt Viktória Informatikai Fejlesztési Igazgató
Eberhardt.Viktoria@exim.hu
Telefonszám +36(1) 3749-303….

1.2.

Szakmai Kapcsolattartó
Eberhardt Viktória Informatikai Fejlesztési Igazgató
Eberhardt.Viktoria@exim.hu
Telefonszám +36(1) 3749-303
Potecz Márta
Potecz.Marta@exim.hu
Telefonszám +36 (1) 3749-315

2.

A Vállalkozó részéről

2.1.

Teljesítés igazolására és egyéb értesítések fogadására és küldésére jogosult
személyek
[…]

2.2.

Számlázással kapcsolatos értesítések fogadására és küldésére jogosult személy(ek)
[…]
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II.3. MÓDOSÍTOTT NYILATKOZATMINTA/IRATMINTA
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BORÍTÓLAP/adatlap
AJÁNLAT

Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
Ajánlattevő adatai:

Neve
Címe
A tárgyban érintett
kapcsolattartó neve
Telefonszáma
Telefax száma
E-mail címe
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
Ajánlattevő adatai:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe/székhelye:
Az értékelési szempont:
Inforex MAR rendszer továbbfejlesztésének nettó ajánlati ára
(Ft/óra)
Inforex MAR szoftvertámogatási szolgáltatások nettó ajánlati
ára (Ft/hónap)

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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2. számú melléklet
MEGHATALMAZÁS
Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
(ADOTT ESETBEN)
Alulírott ..................................................., mint a .................................................... (cím:
....................................) ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője meghatalmazom
………………………………….............……………..…..-t (lakcím: .............................) hogy a
fentiekben rögzített tárgyú közbeszerzési eljárásban nevemben és képviseletemben teljes körűen
eljárjon, nyilatkozatot tegyen, kötelezettséget vállaljon.
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………….....……………….
meghatalmazó (cégszerű) aláírása

………………………………..
meghatalmazott aláírása

Felhívjuk a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezők esetében nem
elegendő, ha csak az egyikük ad meghatalmazást egy vagy több személy részére, legalább kettőnek
kell!
Meghatalmazott általi aláírás esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást
kell csatolni.
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3. számú melléklet
A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRT, ÚGYNEVEZETT AJÁNLATI NYILATKOZAT
Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
Alulírott ..................................................., mint az............................................ ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során
kijelentem, hogy

 miután az Önök ajánlatételi felhívásának és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeit megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás és az egyéb
közbeszerzési dokumentumok feltételei szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a
Felolvasólapon rögzített áron;
 nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban,
az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés
megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, az egyéb
közbeszerzési dokumentumban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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4. számú melléklet
A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”

Alulírott ..................................................., mint az............................................ ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési eljárás során
kijelentem, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. tv. (Kkvt.) értelmében vállalkozásunk
□ mikrovállalkozás
□ kisvállalkozás
□ középvállalkozás
□ nem tartozik a Kkvt. hatálya alá1

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap
_____________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

1

Aláhúzni vagy a nem vonatkozót törölni.
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5. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL
Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
Alulírott ..................................................., mint Ajánlattevő............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő nem tartozik a jelen közbeszerzési eljárás során előírt
kizáró okok hatálya alá, azaz nem áll fenn vele szemben a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok egyike sem.

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
veszek igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt: ……………, ……….. év ……………….. hónap …. napján
______________________________
(aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
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6. számú melléklet
NYILATKOZAT

a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 8. § i) pont ib) / 10. § g) pont gb) alpontja alapján
Az eljárás tárgya:
„Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019.”
Alulírott ..................................................., mint Ajánlattevő............................................ (székhely:
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy
1.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek
2.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és ezért a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos
nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:
....................................................... (név) ................................................... (állandó lakóhely)
....................................................... (név) ................................................... (állandó lakóhely)
....................................................... (név) ................................................... (állandó lakóhely)
3.) ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, és a
pénzmosásról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa nincsen.
Kelt: ....................................... év ........................................ hó ............ nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

*Kérjük az 1.) vagy a 2.) vagy a 3.) pontot vastag vonallal aláhúzni, a 2. pont aláhúzása esetén a
hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét, állandó lakóhelyét kérjük megadni.
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