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VÁLLALKozÁsI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörden Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a
Sysman Informatikai Zrt.
KEF azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 12010381-01385493- 00100000
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós

és az

Ita lent Services Kft.
KEF azonosító: 200802
Székhely: 2090 Remeteszőlős, Keszeg. u. 10.
Cégjegyzékszám: 13-09-158484
Adószám: 24082864-2-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000145-54940002
Képviseletében eljár: Nagy Csaba
mint Vállalkozó2 (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2015/S 095-172105 (2015.05.19) (KÉ-7860/2015) szám alatt a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése - 2015.” tárgyban lefolytatott központosított
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közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Heterogén számítógépek I.) eredményeképpen
Beszerző és Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO3O1-155Z6R15

KM aláírásánakdátuma: 2015. november13.

KM időbeli hatálya: 2019. november 13

KM keretösszege: 50.000.000.000 forint ÷ Áfa.

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

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.3

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Bolabit SCB licencekhez gyártói támogatás beszerzése” tárgyú eljárásban jelen szerződés alapján
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített
elemekből álló szolgáltatások nyújtását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtását és számlakiállítást a Sysman
Informatikai Zrt. teljesíti.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1 Felekjelen szerződés hatályba lépése vonatkozásában az alábbiakat rögzítik:

a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő már rendelkezik a
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. 5 (1) bekezdésének a) vagy b) pontja
szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. 5 (3) bekezdése szerinti eset
körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba. A Záró
Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról megrendelő a szerződés aláírásakor tájékoztatja Vállalkozót.
b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő még nem rendelkezik a
Rendelet 13. 5(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés
feltétele a Rendelet 13. 5(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban:
Záró Tanúsitvány) megszerzése. Megrendelő, a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus levélben értesíteni Vállalkozót. A szerződés ebben
az esetben az erről szóló értesítést követőmunkanapon lép hatályba.
c) A 320/2015. Korm. rendelet 13. 5(3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. 5(1) bekezdésében meghatározott határidő
lejártát követő munkanapon.

A bekezdes abban az esetben veldt a szerződés részévé, amennyiben a szerződést Vállalkozó közös ajánlattevőként, konzorciumban
valósítja meg
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3.2 Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor, de legkésőbb azonban hatályba lépést követő 5
munkanapon belül átadja Megrendelőnek az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott
tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló
szolgáltatások jelen szerződésben meghatározott időtartamig történő igénybevételére való
Jogosultságot hitelt érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt dokumentumot

3.3 Felek Jelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre, 2018. június 30. napjáig kötik
és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.4 Felek rögzítik, hogy a műszaki leírásban részletezett szolgáltatásnyújtás megkezdésének napja a
szerződés hatálybalépésének napja.

4. A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás:

4.1 A teljesítés helye: Budapest Róna utca 54-56.

4.2 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről;
Név: Elek József

Beosztás: Alapinfrastruktúra üzemeltetési osztályvezető

Telefonszám: +3617957155

Mobiltelefon szám: +36304759069

E-mail Cím: Elekjozsef@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Fodor Endre

Beosztás: Partner

Telefonszám: 061 883 3471

Mobiltelefonszám: 0620 999 9935

E-mail Cím: endre.fodor@sysman.hu

4.3 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására Jogosult személy:
Név: Juhász Attila

Beosztás: Kormányzati adatközpont és infrastruktúra üzemeltetési igazgató

Telefonszám: +3617953189

Mobiltelefonszám: +36209628584

E-mail cím: juhasz.attila@nisz.hu

4.4 Felek a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 4.2-4.3 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesitésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.
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4.5 Felek rögzítik, hogy minden, jelen Szerződés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb
értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,

- tértivevényes ajánlott levélben,

- visszaigazolt e-mailben vagy

- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

4.6 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postal küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kel
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

5. A fizetendő ellenérték:

5.1 A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
A Jelen szerződés értéke (a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak alapján) nettó
14 790 518 ‚ Ft, azaz nettó tizennégymillió-hétszázkilencvenezer- Ötszáztizennyolc forint.
5.1 Az 5.1 pontban meghatározott ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi ad6t,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + ÁFA. A közbeszerzési díjat a Megrendelő
közvetlenül fizeti meg a Beszerzőnek a KM. V.3. pontjában foglaltak szerint.

5.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja,
ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6. Fizetési feltételek:

6.1 A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

6.2 A Vállalkozó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. 5-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját kizárólag az Art. 36/A. 5-ban foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.

6.3 Vállalkozó a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott díjra a szerződésben és műszaki
leírásban meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt
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követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított 1 db számla szerint
jogosult, a Kbt. 130. 5 (1), valamint a Ptk. 6:130. 5 (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak
megfelelően kerül sor.

6.4 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést
igazoló bizonylat.

6.5 Vállalkozó a számlát az a abbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
postafiók címére küldi,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)
előírásainak.
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett
Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozói szerződés számot valamint fizetési
határidőként 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

6.6 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Vállalkozónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot
fizet a Vállalkozónak.

6.8 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.9 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.1OA Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

6.11 A számlához a Kbt. 130. 5-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM
hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.12 A Vállalkozó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7. A teljesítés módja, teljesítésigazolás:

7.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített
elemekből álló szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére, így többek között:

- a műszaki leírásban meghatározott támogatási szintnek megfelelő tartalmú támogatás nyújtása
(súlyossági szint, reakcióidő, erőfeszítés, kommunikációs gyakoriság,),
- Megrendelő részére szoftverkövetés keretében a meglévő, műszaki mellékletben felsorolt
termékeihez javítások, frissítések elérhetőségének ésletölthetőségének biztosítása,
- a műszaki leírásban meghatározott támogatási szintnek megfelelő havi mérnöki órák és
kapcsolattartók biztosítása a műszaki leírásban meghatározott tevékenységek vonatkozásában.
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7.1.1 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

7.1.2 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. 5 (2)j4) bekezdésének
rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.1.3 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség -

jelen szerződésben szabályozottak szerint - kizárólag Vállalkozó irányába terhel.

7.1.4 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés megküldése
nem zárja ki jelen szerződés 9. pontjában foglaltak alkalmazását.

7.1.5 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során biztosítja az eszközeihez, rendszereihez
Vállalkozó számára a hozzáférést jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig.

7.1.6 Megrendelő — minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a te~esítéshez szükséges
mértékben — lehetővé teszi Vállalkozó képviselőinek belépését a szolgáltatás ellátásához igazodóan
Megrendelő által megjelölt helyszínekre.

7.1.7 Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot és
dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához szükséges.
Vta esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és
információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen
tudjon teljesíteni.

7.1.8 A Vállalkozó kijelenti, hogy — szerződés teljes időtartama alatt — a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik.

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

7.1.10 Vállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására
jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a
teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos
következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely
információ kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható
információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási
kötelezettségének megsértéséből eredő ká rokért.

7.1.11 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
Adatairól dokumentumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.

7.1.12 Vállalkozó jelen szerződés aláírásá~g átadta Megrendelőnek a Kbt. 125.5(7) bekezdése sze(nt
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meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 5. számú mellékletként került csatolásra.4

7.1.13 Vállalkozó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő Számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. 5 (4) - (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

7.1.14 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélkü ‚ elfogadása Megrendelő reszéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

Teljesítésigazolás

7.1.15 Megrende o a 3.2. pontban meghatározott dokumentum átvételét követően haladékta anul,
de legkésőbb tizenöt napon belül köteles kiállítani Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját
Jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

7.1.16 Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó
a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításához szükséges, jogosultság igénybevételét hitelt érdemlően
igazoló dokumentumot nem adja át.

7.1.17 Megrendelőnek az átvétel során nem kel vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják.

8. Hibajavítással kapcsolatos elvárások

8.1 Megrendelő hibabejelentését a műszaki leírásban rögzítettek szerint - az adott szupport szintnek,
súlyosságnak megfelelő az erőfeszítés oszlopban megadottak alapján - a Vállalkozó alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:
Fax szám: -

E-mail Cím: support~sysman.hu

Telefonszám: +36709409901.

Hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (faxon,e-mailen vagy
elektronikus hibajeggyel) meg kell erősítenie.

8.2 A hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a meghibásodás időpontja,

- a hibajelenség leírása,

- a hibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések,

- a hiba prioritása (kategóriája),

- a hibát bejelentő személy neve, beosztása,

- a hibabejelentés ideje

8.3 Hibakategóriák:

‚ Kizárólag abban az esetben lesz a szerzödés része, ha Vállalkozó külR~Idi adoilletoségu
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- Kritikus hiba (Si): A Kritikus Hiba teljesen mértékben meggátolja, hogy az Ajánlatkérő a terméket
használni tudja, továbbá olyan információvédelmi problémákat okoz, ami jelentősen csökkenti a
Termék funkcionalitását. Az üzletmenet leáll, mert kritikus folyamatok nem hajthatóak végre.
Átmeneti megoldások nem lehetségesek

- Súlyos hiba (S2): A Súlyos hiba akadályozza az Ajánlatkérőt a termék egy vagy több lényeges
elemének a használatában, továbbá nem kritikusként besorolt biztonsági problémákat okoz. Az
üzletmenetre komoly hatással van, de korlátozva folytatható. Az átmeneti megoldások alkalmazhatóak
és elfogadhatóak a hiba végleges kijavításáig.

- Kisebb jelentőségű hiba. (S3): A Kisebb jelentőségű hiba akadályozza a Termék használatát, de
nem gyakorol Jelentős hatást a fejlesztésre vagy a termelésre. A munkamenet folytatható a hiba
kijavításáig is. Az átmeneti megoldások alkalmazhatóak és elfogadhatóak a hiba végleges kijavításáig.

8.4 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt hibaminősítéssel nem ért egyet, az okok
megadásával kezdeményezheti a hiba prioritásának módosítását. A hiba prioritásának módosítása
kizárólag Megrendelő hozzájárulásával lehetséges. Felek szükség esetén egyeztetést tartanak a hiba
prioritásának módosításáról. A jelen pont szerinti egyeztetések nem késleltethetik a hiba határidőre
történő kijavítását.

8.5 Vállalkozónak a hibát - prioritástól függően - Jelen szerződés 1. sz. mellékletben meghatározottak
szerint, az ott meghatározott időben kell kijavítania.

8.6 A hibajavítás befejezését követően Megrendelő — szükség esetén - felhasználói teszt keretében
győződik meg arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. Hibajavítás esetén Megrendelőnek
haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozó felé, ha a tesztelés sikeres volt. A tesztelés sikeresnek
tekinthető, ha a hiba nem reprodukálható, újból nem jelentkezik, a rendszer rendeltetésszerűen
működik.

8.7 Megrendelő az elvégzett munka (hibajavítás) átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a
tesztelés nem sikeres és/vagy amíg Vállalkozó a dokumentációt nem javítja ki.

8.8 A hibajavításról Felek — szükség esetén, bármely fél kérésére — elektronikus munkalapot vesznek
fel, melyben rögzíteni kell legalább az alábbiakat:

- a hibaelhárítás kezdetének és befejezésének az időpontja,

- a hibaelhárítás módja,

- az elvégzett munka leírása,

- a tesztelési eljárás rövid leírása,

- hibaelhárítás időtartama, amelybe a tesztelés ideje nem számít bee,

- a dokumentáció javítása megtörténtének a ténye,

- Vállalkozó javítást végző szakemberének aláírása.

8.9 Megrendelő a hibajavítás megtörténtét — szükség esetén, bármely fél kérésére — a munkalap
aláírásával igazolja. Ebben az esetben Vállalkozó Megrendelőt tájékoztatja a hiba elhárításáról és
haladéktalanul köteles a munkalapot Megrendelő képviselőjének aláírás végett megküldeni.
Megrendelő képviselője a munkalap kézhezvételét követő 2 munkanapon belül köteles a munkalapot
aláírni és Vállalkozónak visszaküldeni, illetve — amennyiben nem ért egyet annak tartalmával —jelezni a
Munkalappal kapcsolatos kifogását.
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9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1 Amennyiben Vállalkozó Jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen vagy hibásan teljesíti olyan okból amelyért felelős — így többek között, ha nem tartja
be az 1. sz. mellékletben meghatározott reakcióidőket, illetve nem szerződésszerűen nyújtja a tőle
elvárt szolgáltatást, úgy az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés)
függően — késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

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

9.3 Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás
teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja hibásan teljesített
szolgáltatás nettó értéke.

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

9.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy
kötbér alkalmazható.

9.6 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámitani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói
díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1 Jelen szerződést Vállalkozó rendes felmondással nem szüntetheti meg.

10.2 Felek jelen szerződést kizárólag a a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. ~-ban
foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

10.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

b) a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,

c) Vállalkozó a jelen szerződés 3.5 pontjában meghatározott dokumentumokat nem adja át az ott
meghatározott határidőn belül vagy hibásan adja át
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d) Vállalkozó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

10.4 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb
esetben azonnali hatállyal - a Kbt. 125. ~ (4) —(5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés
megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.5 Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal —felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek
el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.

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

10.7 A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11. litoktartás

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

11.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatóság~ vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

11.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

11.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Megrendelőnek.

11.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

12. Vis Major
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12.1 Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.

12.2 A Jelen Pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén k’vül, Felek részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés
teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az
említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, Így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);

b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;

c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;

d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy
embargó;

e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;

f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.3 A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó fél tevékenységével, mely
összefüggést az arra hivatkozó félnek írásban igazolnia szükséges.

12.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.

12.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

12.6 Amennyiben a vis maior dőtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll
a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

13. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

13.1 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

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

13.3 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvta
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. S
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13.4AJelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

13.5 A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

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

13.7Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

13.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizikailag nem csatolt, Beszerző és
a Vál alkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek5:

A mellékletek teljeskörűen a végleges szerzodéshez kerülnek csalolásra
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A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

.

Kopcsányi Tibor Koncz András
Beszerzési és logisztikai igazgató Gazdasági vezérigazgató-helyettes

NISZZrt. NISZZrt.
Megrendelő Megrendelő

Sysnian Informatikai Zrt.
1037 Budaper Mo teyideo u 10

Budapes ‘ Adószá 2948901-2.41

Hermesz Miklós
vezérigazgató

Sysman Informatikai Zrt.
Vál alkozó
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1. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Jelen műszaki specifikációban szereplő szolgáltatás típus megjelölés használata csak a tárgy jellegének
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, arra történő utalás esetén az azzal
egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek
tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező szolgáltatásokat érti.
Ajánlatkérő a 310/2011. (X . 23.) Kormányrendelet 26. 5 alapján közli, hogy valamennyi szolgáltatás
esetében elfogadja a megadott szolgáltatással egyenértékű műszaki megoldást, illetve szolgáltatást. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

1. A beszerzés tárgya

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban felsorolt Balabit SCB licencek gyártó~ támogatására kér ajánlatot az
alábbi licencekre vonatkozóan:

. SCB5db,ebből
o BaseSupport2db
o Extended Support 3 db

Rendszer Licensz Serial

Jelenlegi
support
lejárati
dátuma

762dcdbc-bb58-lldf-Seaa-52540006c7cd 2016.12.31
3d26346e-fS3b-lldda73c-00e081586c1b 2016.12.31
34ec13c0-7e4f-11e1-Seaa-52540006c7cd 2016.12.31

unlimited b99b88b4-fS3b-llddb9Sc-00e081586c1b 2016.12.31
unlimited 945b5787-953a-0d40-4db6-a314162e0327 2016.12.31

Licence gyártói támogatás időszaka: a Szerződés hatálybalépésétől 2018. június 30-ig. Az árnak
tartalmaznia kell a lejárt szupport vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás jogfolytonosságának díját.

2. Gyártói támogatással kapcsolatos elvárások

2.1 Szolgáltatási szinttel kapcsolatos követelmények

Gyártói támogatás esetén elvárt minimális - egyenértékűség tekintetében alkalmazandó - szolgáltatási
paraméterek :

Szolgáltatási szintek részletezése:
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Support Kommunikáci6s
Súlyosság Reakcióidő Erőfeszítés

szint gyakoriság

Folyamatos 5x8 óra / hét az
Naponta egyszer

Ajánlatkérő munkaideje alatt, amíg
(csakSi Másnap

meghatározásra nem kerül a munkanapokon)
megoldás

BaseSU
Naponta, az Ajánlatkérő munkaideje

S2 2 nap Hetente egyszer
alatt

53 1 hét Minden második héten Havonta egyszer

Folyamatos 7x24 óra / hét amíg
Si 2 óra meghatározásra nem kerül a 2 óránként

megoldás
Naponta egyszer

PrivilegeSU Naponta, az Ajánlatkérő munkaideje
S2 Másnap (csak

alatt munkanapokon)

Hetente, az Ajánlatkérő munkaideje
S3 Másnap Hetente egyszer

alatt

Súlyossági szintek:
Kritikus. (Si) A Kritikus Hiba teljesen mértékben meggátolja, hogy az Ajánlatkérő a support-ált
terméket használni tudja, továbbá olyan információvédelmi problémákat okoz, ami jelentősen
csökkenti a Termék funkcionalitását. Az üzletmenet leáll, mert kritikus folyamatok nem hajthatóak
végre. Átmeneti megoldások nem lehetségesek
Súlyos. (S2) A Súlyos hiba akadályozza az Ajánlatkérőt a termék egy vagy több lényeges elemének a
használatában, továbbá nem kritikusként besorolt biztonsági problémákat okoz. Az üzletmenetre
komoly hatással van, de korlátozva folytatható. Az átmeneti megoldások alkalmazhatóak és
elfogadhatóak a h’ba végleges kijavításáig..
Kisebb jelentőségű hiba. (S3) A Kisebb jelentőségű hiba akadályozza a Termék használatát, de nem
gyakorol jelentős hatást a fejlesztésre vagy a termelésre. A munkamenet folytatható a hiba kijavításáig
is. Az átmeneti megoldások alkalmazhatóak és elfogadhatóak a hiba végleges kijavításáig..

2.2 Ajánlattevő által a szolgáltatás keretében biztosítandó mérnöki órák

Ajánlattevó által a szolgáltatás keretében Ajánlatkérő
biztosítandó mérnöki órák száma havonta kapcsolattartáinak

maximális száma
BaseSU 4 2
PrivilegeSU 12 6

A mérnökórákat azon termékekre vonatkozóan amelyekhez a gyártói támogatás beszerzésre kerül a
következő feladatok elvégzésre lehet felhasználni: Konfigurációs segítségnyújtás, nem termékhibából
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adódó hibakeresésben részvétel ‚ a szupportált termékek környezetével kapcsolatos tervezesi
feladatok.
A mérnökóra keretből lehívott feladatok elvégzését minden esetben az ajánlatkérő kezdeményei.
Minden feladat elvégzését követően ajánlattevő az óra keret aktuális egyenlegéről kmutatást küld
ajánlatkéró részére.
A fel nem használt havi mérnöki órákat nem lehet felhalmozni, vagy egy másik hónapra átvezetni.

2.3 Támogatás keretében elvárt további követelmények:

A szoftver követés szolgáltatás keretében Ajánlattevő biztosítja az 1 pontban lévő táblázatban
meghatározott licencek esetén a javítások és frissítések elérhetőségét, letölthetőségét Ajánlatkérő
részére.

3. Definíciók

Ajánlatkérő munkaideje (munkanapokon): Hétfő —Csütörtök 8:00-16:50
Péntek: 8:00-14:20
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Megrendelt termék-és árlista

3. Közbeszei 4. Közbeszei 5. Ne 6. Közbeszei 7. Közbeszer

Menn 1. Term 2. Nettó zési dO 2% zési díjjal tó zési díj zési díjjal
Mennyis yiségi KEF ék egységár (Ft/mennyiségi növelt nettó összár összesen (Ft) növelt nettó

ég kód megnevez (FtJmennyi~ egység) egységár (Ft) összár (Ft)
egysé~ ése égi egység) (Ft/mennyiségi

egység)

db BalaBit
SCBT1
50 hosts

2 scb-ti
50h-b BaseSUpackage -

gyártói 1 412
támogatás 706 042,00 14120,84 720162,84 084,00 28241,68 1440325,68

db BalaBit
5CR Ti
100 hosts

sob-ti - ExtendedS2 iOOh-e U package
-gyártói 1 395 2791
támogatás 963,00 27919,26 1423882,26 926,00 55838,52 2847764,52

db BalaBit
SCB Ti
100 hosts

2 sob-ti ExtendedSlOOh-e
U package
- gyártói 1 395 2 791
támogatás 963,00 27919,26 1423882,26 926,00 55838,52 2847764,52

db BalaBit
SCB Ti
500 hostsscb-ti- . .

2 500h Privileged
SU

~‘ package -

gyártói 3 897 7 794
támogatás 291,00 77945,82 3975236,82 582,00 155891,64 7950473,64

Osszesen (nettó) 14 790 295 810,36 15!ö86 328,36
Sl8Ft .. . .~ :



NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

3. számú melléklet a nyilvántartási Számú szerződéshez

MIE-75913/5

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLÁT

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
VállalkozÓ/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TlBjóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározottegyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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Nyilatkozat Partner adatairól

MlE-7591O/B/~

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Sysman Informatikai Zn. Sysman Zn.

Cég jegwék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41 Uniós adószám: HU12948901

Kapcsolattartó adatai

Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883 - 3471 email cím: project~sysman.hu

Cím . ‘

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

. Számlai€zető bank . ‘ . ‘ : ‘ “ . “,- . „ ‚

Neve: Raiffeisen Bank Zn.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
12010381 -01385493- 00100000 HUF

‘: ~}~pIönös ü~ó~á~r tlozó nfoig~ci6k.(a~ó±ásrá ±.‘9nat~q~ törvények alapján, aiiWelétáiissorbah NEJ’fet ke ‘

‘:~ 6eih~i, Jn~Jl5iksőP’voiatko.iik abártibté, oÜIGEN-t) . --...‘~. ‘ .~ :.~ ~‘? ‘ ‘.

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII A. fejezet, 169.*.(h)]: nem

Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján: nem

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,
I 69j~.(p,g3]: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:
nem

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:

Őnszámlázás [áfa N. 169.*.(l)]:
nem

Tevékenység alapján mentes [áfa N.
VI. fejezet]: enm
Milyen tevékenység alapján:

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
nem

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
nem nem

bysman ‘fl’OfmatfkaI Zrt,
MrJntevdeo 0. 70.

. AdÓ~zám:

Dátum:..4~

Cégszerő aláírás:




