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BOSS- Tájékoztató szerződésmódosítás

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/132
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2020.07.09.
Iktatószám: 12270/2020
CPV Kód: 72000000-5

Ajánlatkérő:
Diákhitel Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Nyertes ajánlattevő:
Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38616754
Postai cím: Kacsa Utca 15-23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros Ildikó
Telefon: +36 12249646
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
Fax: +36 12249670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.diakhitel.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.diakhitel.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
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Elnevezés: Számlavezető rendszer módosítása
Hivatkozási szám: EKR001653362019

II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés:
Számlavezető rendszer módosítása

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerének meglévő funkcióit szükséges módosítani, 
valamint új funkciók kialakítása szükséges törvényi megfelelőség és üzleti igények alapján. A 
műszaki leírás az alábbi fejlesztéseket követelményeit tartalmazzák: 
A BISZ Zrt. publikálta a 2019. december 1-jétől éles üzembe lépő új szabvány szerint működő 
Központi Hitelinformációs Rendszer dokumentációját. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető 
rendszereiben a KHR lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásának részére történő 
adatszolgáltatás működik – az új szabvány ezen nyilvántartások részére történő 
adatszolgáltatásokat érintő változásait szükséges megvalósítani. 
A szabvány új verziója a korábbihoz képest nem tartalmaz új csomagtípusokat, és a hitelszerződés 
nyilvántartások vonatkozásában új, karbantartás célú tranzakciótípusok (továbbiakban üzenetek) 
sem kerülnek bevezetésre. Ugyanakkor a nyilvántartott adatok változtatásával a hitelszerződés 
nyilvántartások részére történő adatszolgáltatáshoz a korábbiakban definiált üzenetek szerkezete, 
adattartalma megváltozik. 
A nyilvántartott adatok körének változása a Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerében 
létrehozható üzenettípusokat is érinti, tehát a fejlesztés keretében módosítandó a lakossági 
nyilvántartás részére történő karbantartás üzenetkészítő programok, valamint az üzenetkészítés 
eredményének előzetes ellenőrzését szolgáló jelentés előtti ellenőrző listakészítő funkció is. 
A havi lakossági tőkeegyenleg jelentés tekintetében ugyan a kötelező adattartalom nem módosul, 
ugyanakkor az üzenetsémát módosítani kell, amely azt eredményezi, hogy a batch 
üzenetkészítésben is lesznek átvezetendő módosítások. 
Az Oktatási Hivatal által üzemeltett FIR adatbázis és a Diákhitel Központ Zrt. között közvetlen
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adatkapcsolat kialakítása a hallgatói hitelek tanulmányi adategyeztetésére vonatkozólag.
Jogszabályi felhatalmazás alapján 2019. augusztus 1.-től a Diákhitel Központ Zrt. személyes és
tanulmányi adatokat fogadhat, valamint küldhet közvetlenül az Oktatási Hivatal szakrendszerétől,
ezzel biztosítva a hitelfelvevő tanulmányi adatainak megfelelőségét. 
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerét módosítani kell, hogy a korábbi hallgatói
adategyeztetési folyamatok kiváltásra, módosításra kerülhessenek az új adatkapcsolat
bevezetésével. A hallgatói hitelszerződésekre vonatkozó adatokat a számlavezető rendszernek át
kell adni egy új interfész modul felé. A visszaérkező adatokat az új interfész modul fogadja már, a
feldolgozását követően továbbítja a számlavezető rendszerek számára tárolásra és további
ügyintézésre. A módosítás a hiteligénylési adatlap adattartalmát, PEK CD beolvasást, adatok
eltárolását is érinti, tekintettel arra, hogy új adatmezők kerülnek bevezetésre. 
A változások elsősorban a folyósítási szakban levő vagy oda visszatérő szerződéseket érintik majd.
Mind a belföldi, mind a külföldi intézményben tanulmányokat folytató hitelfelvevők esetén lesz
változás. 
Jelenleg a Diákhitel1 és Diákhitel2 hiteltermékek esetében a folyósítás időpontja pontos
dátumhoz/dátumokhoz kötött. Az egyösszegű és a több összegben történő folyósítások előre
definiált időpontokban (okt. 15., nov. 15., dec. 15., jan. 15., márc. 15., ápr. 15., máj. 15., jún. 15.)
történnek meg. A fejlesztés célja, hogy a folyósítás ne a jelenleg beégetett napokon történjen meg,
hanem legyen lehetőség bármely banki napra indítani. A folyósítás továbbra is tanulmányi félévekre
értendő (pl. július-augusztus-ban nincs folyósítás). 
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

03238 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Számlavezető rendszer módosítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75654937
Postai cím: Vályog Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: tender@online.hu
Telefon: +36 14370700
Internetcím(ek): (URL) www.online.hu
Fax: +36 14370702
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30800000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5

VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23

VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerének meglévő funkcióit szükséges módosítani, 
valamint új funkciók kialakítása szükséges törvényi megfelelőség és üzleti igények alapján. A 
műszaki leírás az alábbi fejlesztéseket követelményeit tartalmazzák: 
A BISZ Zrt. publikálta a 2019. december 1-jétől éles üzembe lépő új szabvány szerint működő 
Központi Hitelinformációs Rendszer dokumentációját. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető 
rendszereiben a KHR lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásának részére történő 
adatszolgáltatás működik – az új szabvány ezen nyilvántartások részére történő
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adatszolgáltatásokat érintő változásait szükséges megvalósítani. 
A szabvány új verziója a korábbihoz képest nem tartalmaz új csomagtípusokat, és a hitelszerződés
nyilvántartások vonatkozásában új, karbantartás célú tranzakciótípusok (továbbiakban üzenetek)
sem kerülnek bevezetésre. Ugyanakkor a nyilvántartott adatok változtatásával a hitelszerződés
nyilvántartások részére történő adatszolgáltatáshoz a korábbiakban definiált üzenetek szerkezete,
adattartalma megváltozik. 
A nyilvántartott adatok körének változása a Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerében
létrehozható üzenettípusokat is érinti, tehát a fejlesztés keretében módosítandó a lakossági
nyilvántartás részére történő karbantartás üzenetkészítő programok, valamint az üzenetkészítés
eredményének előzetes ellenőrzését szolgáló jelentés előtti ellenőrző listakészítő funkció is. 
A havi lakossági tőkeegyenleg jelentés tekintetében ugyan a kötelező adattartalom nem módosul,
ugyanakkor az üzenetsémát módosítani kell, amely azt eredményezi, hogy a batch
üzenetkészítésben is lesznek átvezetendő módosítások. 
Az Oktatási Hivatal által üzemeltett FIR adatbázis és a Diákhitel Központ Zrt. között közvetlen
adatkapcsolat kialakítása a hallgatói hitelek tanulmányi adategyeztetésére vonatkozólag.
Jogszabályi felhatalmazás alapján 2019. augusztus 1.-től a Diákhitel Központ Zrt. személyes és
tanulmányi adatokat fogadhat, valamint küldhet közvetlenül az Oktatási Hivatal szakrendszerétől,
ezzel biztosítva a hitelfelvevő tanulmányi adatainak megfelelőségét. 
A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerét módosítani kell, hogy a korábbi hallgatói
adategyeztetési folyamatok kiváltásra, módosításra kerülhessenek az új adatkapcsolat
bevezetésével. A hallgatói hitelszerződésekre vonatkozó adatokat a számlavezető rendszernek át
kell adni egy új interfész modul felé. A visszaérkező adatokat az új interfész modul fogadja már, a
feldolgozását követően továbbítja a számlavezető rendszerek számára tárolásra és további
ügyintézésre. A módosítás a hiteligénylési adatlap adattartalmát, PEK CD beolvasást, adatok
eltárolását is érinti, tekintettel arra, hogy új adatmezők kerülnek bevezetésre. 
A változások elsősorban a folyósítási szakban levő vagy oda visszatérő szerződéseket érintik majd.
Mind a belföldi, mind a külföldi intézményben tanulmányokat folytató hitelfelvevők esetén lesz
változás. 
Jelenleg a Diákhitel1 és Diákhitel2 hiteltermékek esetében a folyósítás időpontja pontos
dátumhoz/dátumokhoz kötött. Az egyösszegű és a több összegben történő folyósítások előre
definiált időpontokban (okt. 15., nov. 15., dec. 15., jan. 15., márc. 15., ápr. 15., máj. 15., jún. 15.)
történnek meg. A fejlesztés célja, hogy a folyósítás ne a jelenleg beégetett napokon történjen meg,
hanem legyen lehetőség bármely banki napra indítani. A folyósítás továbbra is tanulmányi félévekre
értendő (pl. július-augusztus-ban nincs folyósítás). 
A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 30800000
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Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75654937
Postai cím: Vályog Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail: tender@online.hu
Telefon: +36 14370700
Internetcím(ek): (URL) www.online.hu
Fax: +36 14370702
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: 2020/06/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak
feltüntetésével együtt):
A jogszabályban megjelent feladat végrehajtása az Oktatási Hivatal fejlesztési és a DHK részére 
nyújtandó adatszolgáltatási kapacitását olyan mértékben terheli, hogy a DHK-val kötött 
szerződésében foglalt vállalásai részbeni teljesítését akadályozza. Tekintettel arra, hogy az 
Oktatási Hivatal számára a DHK-val kötött szerződés időpontjában nem volt ismert ezen feladat 
végrehajtásának bekövetkezési lehetősége. 
A fejlesztések DHK oldalán két fő rendszerkomponenst érintenek. 
1. Az újonnan megvalósítandó FIR kommunikációs modult, mely KKSZB csatornán keresztül 
kapcsolódik az OH adatkeret szolgáltatáshoz, és azon keresztül a FIR adatbázisban lévő 
hallgatói és intézményadatok felhasználásával hallgatói adat- és jogviszonyegyeztetést folytat. 
2. Diákhitel Központ számlavezető rendszerének módosításait, mely kapcsolódik fenti FIR 
kommunikációs modulhoz, és az abból kapott információk alapján vezérli a számlavezető 
rendszer számos fő funkcióját, többek között a hallgatói adategyeztetési és hitelfolyósítási 
folyamatokat. 
Fent nevezett két fő fejlesztési komponens együttes és működését tekintve egymástól 
elválaszthatatlan feladata, hogy a jelenleg a hallgatói adategyeztetés céljából működtetett xml 
kérdés- és válaszfájlok feldolgozását felváltsa egy automata, gép-gép közötti egyeztetési 
folyamat, mely akkor és csakis akkor működőképes éles üzleti környezetben, ha az OH 
adatkeret szolgáltatás mögött elhelyezkedő FIR hallgatói adatbázis strukturális szempontból 
végleges és konstans, adatmennyiség- és minőség szempontjából pedig üzletileg releváns és 
teljeskörű adatokat tartalmaz. 
Mivel a DHK hallgatói adategyeztetési gyakorlatát teljesen új alapokra helyezi fenti két fő 
komponens éles üzembe helyezése (a fejlesztések éles üzembe helyezését követően nincs mód
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kerülőmegoldás alkalmazására vagy a jelenlegi xml alapú egyeztetési megoldásra történő
visszatérésre), ezért üzletileg kritikus és szükséges, hogy fenti technikai körülmények
rendelkezésre álljanak, mert enélkül a rendszerkomponensek tesztelésre korlátozottan, éles
működésre pedig egyáltalán nem alkalmasak. 
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy továbbra
is ugyanazokat az informatikai fejlesztéseket kell megvalósítani. 
Az ellenérték nem növekszik. 
Módosított rendelkezések: 
5. A Felek a Szerződés V. fejezetének 3. pontját a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak
szerint módosítják: 
3. A teljesítés határideje: 
- KHR fejlesztés vonatkozásában: 2020. február 28. napja 
- Az új FIR interfész modul és folyósítás gyakoriságának változtatása miatti fejlesztésekhez
kapcsolódó részhatáridők az alábbiak: 
1.fázis (folyósítás) részhatáridők: Munkafázis - Teljesítési határidő 
Funkcionális Specifikáció elkészítése és átadása (1. sz. Munkafázis) - 2020.03.02. 
Funkcionális specifikáció elfogadása (1. sz. Munkafázis) - 2020.06.30. 
Fejlesztés elvégzése, Módosított Szoftver Megrendelői tesztre történő átadása, valamint
dokumentációk átadása (2. sz. Munkafázis) - 2020.07.20. 
Elfogadási Eljárás lezárása (3. sz. Munkafázis) - 2020.08.31. 
Éles Üzembe helyezés (3. sz. Munkafázis) - 2020.08.31. 
Stabilizációs Időszak (4. sz. Munkafázis) - 2020.10.31. 
2.fázis (adategyeztetés) részhatáridők: Munkafázis - Teljesítési határidő 
Funkcionális Specifikáció elkészítése és átadása (1. sz. Munkafázis) - 2020. 03.02. 
Funkcionális specifikáció elfogadása (1. sz. Munkafázis) - 2020.07.30. 
Fejlesztés elvégzése, Módosított Szoftver Megrendelői tesztre történő átadása, valamint
dokumentációk átadása (2. sz. Munkafázis) - 2020.09.15. 
Elfogadási Eljárás lezárása (3. sz. Munkafázis) - 2020.11.13. 
Éles Üzembe helyezés (3. sz. Munkafázis) - 2020.11.16-2020.12.01. 
Stabilizációs Időszak (4. sz. Munkafázis) - 2020.12.02-2021.01.31. 
Folytatása VII.1) pontban.

VI.2.2) A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési
beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése,
amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő
nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem 
látható jellegének magyarázata: Felek megvizsgálták a módosítás Kbt. 141.§ szerinti 
jogszerűségét és a vizsgálat eredményeként megállapították, hogy a módosítás Kbt. 141. § (4) 
bekezdés c) pontja alapján jogszerű az alábbi indokokra tekintettel. 
Az idézett jogszabályhely alapján megvizsgált feltételek és a szerződés módosítása 
jogszerűségének indokolása: 
A Magyar Közlöny 125. számában megjelent a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény
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módosításáról rendelkező jogszabály, amely egyes hazai felsőoktatási intézmények
átalakulására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazott. Az Oktatási Hivatalnak a megjelent
jogszabályban foglaltak alapján az átalakulással érintett felsőoktatási intézmények
tekintetében a jogutódlással összefüggő változásokat szükséges átvezetnie a Felsőoktatási
Információs Rendszerben. 
Folytatása VI.2.1) pontban.

A módosítás jogszabályi alapja:
Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges
korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő
átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 30800000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 30800000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:

A Felek a Szerződés VII. fejezetének 4. pontját a jelen megállapodás aláírásával az alábbiak 
szerint módosítják: 
4. Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult részszámla kiállítására: 
A KHR fejlesztés vonatkozásában: Számla - Számla kibocsátása - Fejlesztési Díj részösszege 
1.részszámla (KHR) - A Megrendelő a Módosított Szoftver Éles Üzemi Használatra szóló 
Elfogadási nyilatkozatának kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott KHR 
Fejlesztési Díj 100 %-a, azaz 4.800.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 1. részösszege) 
A FIR fejlesztés vonatkozásában: 
1. fázis (folyósítás): Számla - Számla kibocsátása - Fejlesztési Díj részösszege 
1.részszámla (folyósítás) - A Megrendelő a Funkcionális Specifikáció Elfogadási nyilatkozatának 
kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 10 %-a, azaz 
2.600.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 2. részösszege) 
2.részszámla (folyósítás) - A Megrendelő Módosított Szoftver átvételéről szóló Elfogadási 
nyilatkozatának kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 10 
%-a, azaz 2.600.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 3. részösszege) 
3.részszámla (folyósítás) - A Megrendelő a Módosított Szoftver Elfogadási eljárást lezáró 
nyilatkozat kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 25 %-a, 
azaz 6.500.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 5. részösszege) 
4.részszámla (folyósítás) - A Megrendelő Stabilizációs Időszak lezárultáról szóló Elfogadási 
nyilatkozatának kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 5
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%-a, azaz 1.300.000-Ft+ ÁFA (Fejlesztési díj 7. részösszege) 
2. fázis (adategyeztetés): Számla - Számla kibocsátása - Fejlesztési Díj részösszege 
1.részszámla (adategyeztetés) - A Megrendelő a Funkcionális Specifikáció Elfogadási
nyilatkozatának kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 10
%-a, azaz 2.600.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 4. részösszege) 
2.részszámla (adategyeztetés) - A Megrendelő Módosított Szoftver átvételéről szóló Elfogadási
nyilatkozatának kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 10
%-a, azaz 2.600.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 6. részösszege) 
3.részszámla (adategyeztetés) - A Megrendelő a Módosított Szoftver Elfogadási eljárást lezáró
nyilatkozat kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 25 %-a,
azaz 6.500.000,-Ft+ ÁFA (Fejlesztési Díj 8. részösszege) 
4.részszámla (adategyeztetés) - A Megrendelő Stabilizációs Időszak lezárultáról szóló Elfogadási
nyilatkozatának kiadásakor - a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott FIR Fejlesztési Díj 5
%-a, azaz 1.300.000-Ft+ ÁFA (Fejlesztési díj 9. részösszege) 
 
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés XII. fejezetének 4. pontjában kikötötték, hogy a Szerződés
módosítására kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban kerülhet sor. 
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés jelen megállapodás 5. és 6. pontjában rögzített
módosításokkal nem érintett részeit és a Szerződés mellékletét hatályukban változatlanul
fenntartják.

VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/06 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
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