
szerződés azonosító szám•. JO. Á.46.~t

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 0 1-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: Kép- K&H 10403239-00027183-00000001
viseli: Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa vezérigazgató
mirtt Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
Cég neve: M & S Informatikai Zrt.
KEF azonosító: 100051
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzék szám: 0110 046107
Adószám: 14409471-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: Mester László
Képviselő titulusa: fejlesztési igazgató

Cég neve: ALPHANET Informatikai Zrt.
KEF azonosító: 200527
Székkely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Cégjegyzék szám: 0110 045858
Adószáni: 14153833-2-41
Bankszárnlaszám: 12100011-10338760-00000000
Képviseli: Berényi Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: Delta Services Kft.
KEF azonosító: 200225
Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei Út 39-53.
Cégjegyzék szám: 01 09 882940
Adószám: 13978798-2-41
Bankszánilaszám: 10402166-50485549-54521005
KépviseJi: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető



Cég neve: DIGITAL Kft.
KEF azonosító: 100017
Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.
Cégjegyzék szám: 06 09 000341
Adószám: 10406115-2-06
Bankszámlaszánt I 0980006-00000004-20’740003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: NÁDOR Rendszerház Kft.
KEF azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzék szám: 01 09 074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100 104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: PC Trade Systems Kft.
KEF azonosító: 200517
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
Cégjegyzék szám: 01 09 208294
Adószám: 12937303-2-42
Bankszámlaszám: 11735005-20548946-00000000
Képviseli: Tóth Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: PROFESSZIONÁL Zrt.
KEF azonosító: 100077
Székhely: 1117 Budapest, Sopronút 19.
Cégjegyzékszám: 0110045161
Adószám: 13369657-2-43
Bankszámlaszám: 10103173-30483700-01003003
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: SzániHEAD Kft.
KEF azonosító: 100194
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép.
Cégjegyzék szám: 01 09 070055
Adószáni: 10415618-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20340494-00003285
Képviseli: Kádár István József és Watzker Adám
Képviselő titulusa: projektvezető és projektvezető

mint Eladó (Eladók továbbiakban együtt: Eladó) és Vevő között (Vevő és Eladó továbbiakban
együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
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1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kap
csolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (1. rész: x86) tárgyban lefolytatott központosí
tott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az El
adó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1SRVTI7
KM aláirásának dátuma: 2017. október 27.
KIvI időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen tel
jesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és
az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést
— az együttműködési megállapodásban található meghatalmazás alapján — a(z) összes közös
ajánlattevő nevében Írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egye
temleges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés
I. számú mellékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya

2.1.A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó „CS1500 mentő
rendszer amortizációs kiváltása” — beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Jelen
szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja a 2. számú mellékletben
meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását és szolgáltatások
biztosítását a jelen szerződés I. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben és
részletezés szerint (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatának részét képező
Ajánlattételi lapnaklárrészletező táblázat megfelelően kell kiállítani).

2.2. A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és
a vonatkozó követelményeket a jelen szerződés és annak 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3. Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze
jelen Szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfeleljen.

2.4. A Jelen szerződésben meghatározott szállítást (szolgáltatások nyújtását) és
számlakiállítást az M&S Informatikai Zrt. teljesíti.
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3. A szerződés időtartama, a teljesítés határidejeEladó ajelen szerződés 2.1. pontjában
meghatározott termékeket jelen szerződés hatályba lépését követő 60 napig köteles
leszállítani, üzembe helyezni valamint a Vevő meglévő Fujitsu CS 1500-as rendszerét
(a továbbiakban: Rendszer vagy Fujitsu CSI500-as rendszer) &issíteni a 2. számú
mellékletben részletesen meghatározottak szerint.

3.2. Vevő a hatályba lépést követően előteljesítést elfogad, azzal, hogy Eladó mind a teljesítés,
mind az előteljesítés esetében egyszerre jogosult és egyben köteles valamennyi
leszállítandó terméket leszállítani.

3.3. Felek jelen szerződést határozott időre kötik.

a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Vevő már rendelkezik a
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. * (1) bekezdésének a)
vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. ~ (3) bekez
dése szerinti eset körülményei fennállnak, Úgy jelen szerződés a mindkét fél által történő
aláírással lép hatályba.

b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Vevő még nem rendelkezik
a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a
hatályba lépés feltétele a Rendelet 13. * (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány~ megszerzése. Vevő, a Záró Tanúsítvány
kézhez vételéről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus
levélben értesíteni Eladót. A szerződés ebben az esetben az erről szóló értesítést követő 5.
mnnkanapon belül lép hatályba.

c) A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró
tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő 5. munkanapon.

A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Vevő a szerződés aláirásakor tájékoztatja
Eladót.

3.4. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás:

4.1 A teljesítés helye: Eladónak jelen szerződés 2.1. pontjában szereplő termékeket 1148 Bu
dapest, Róna u. 54-56-ba kell leszállítania.

4.2 Jelen szerződésben Felek szakmai kapesolattartásra kijelölt képviselői:

a) Vevő részéről:
Név: Losonezy Péter
Beosztás: rendszeruzemelteto
Mobiltelefön szám: +36209750566
E-mail cím: :~ 1~LtL1

h) Eladó részéről:
Név: Steurer Roland
Beosztás: közbeszerzési irodavezető
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Telefon szám: 06-1/237-1220
Mobiltelefon szám: 06-30/237-1226
E—mail cím: tender(i~n,ands. hu

4.3 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Név: Pető Balázs
Beosztás: Közigazgatási informatikai üzemeltetési igazgató
Mobiltelefon szám: ±36703341178
E-mail címe: peto.balazs@nisz.hu
és
Név: Bárány Ernő
Beosztás: Közigazgatási ás munkaerőpiaci informatikai ágazati igazgató
Mobiltelefon szám: ±36309715846
E-mail cím: barany.erno~nisz.hu

4.4 Felek a 4.3-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesí
tése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcso
lattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében be
következő változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írás
ban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a
másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

4.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot 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 joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz
nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik nmnkanapon kell kézbesített
nek tekinteni.

4.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel vala
mint 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 eltenérték:

5.1 A Eladó a jelen szerződés alapján teljesítendő feladatait a 1. számú mellékletben meg
határozott szerződéses árakon teljesíti. Felek rögzítik’ hogy a beszerzés saját forrás fel
használásával valósul meg.

5.2 A Eladót megillető díj teljes összege: 30.800.000,- Ft + ÁFA, azaz Harniineniiflió
nyoleszázezer forint + általános forgalmi adó,
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5.3 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a mindenkor hatályos jogszabá
lyi rendelkezések az irányadóak.

1.1. Az 5.2. pontban meghatározott ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerülő valamennyi költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA. A közbeszerzési díjat
Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

5.4 Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés 5.2. pontjában meghatározott díj a szerződés-
szerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen
jogátadás ellenértékét magában foglalja - így különösen a forgalomba hozatallal kapcso
latban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek), a kiszállítás és az üzembe
helyezés díját, a csomagolás, a csomagoló anyagok elszállításának valamint a jótállás
költségét,- ezért az Eladó jelen szerződés teljesítésével összefiiggésben más jogcímen
további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti.

6. Fizetési feltételek:

6.1 A Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.

6.2 Vevő ajelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott ellenértéket a teljesítésigazolás ki
állítását (jelen szerződés 9. pontja) követően benyújtott számia ellenében, átutalással fi
zeti meg Eladónak. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számlát jogosult kiállítani
részszámla kiállítására nincs lehetőség.

6.3 Eladó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak szerint,
számla ellenében, Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult az őt jelen szer
ződés alapján megillető ellenértélcre. A benyújtandó számla kötelező melléklete a szám
lához tartozó, az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

6.4 Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Vevő a szám
láját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.

6.5 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

- a számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő postafiók
címére küldi,

- a számlán szerepeltetni szükséges a termékek megnevezését, VTSZ/SZJ számát,
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot, a fizetési határ
időt (30 nap a KM V. 2.1 pontjában rögzítettek szerint),

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. *-a szerinti előírásolcak,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
inot,

— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.



6.6 A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és mellékletei központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a
Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7 Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot
fizet Eladónak. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Eladó a számlát nem a 8.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

6.8 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni.

6.9 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

6.10 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedehnének
csökkentésére alkalmasak.

6.11 A számlán csak a KIvI hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

6.12 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2. pontjának rendelkezéseit kell alkal
mazni.

6.13 A Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul ér
tesíteni.

7. A teljesítés módja:

7.1 A teljesítéssel kapcsolatos általános előírások

7.1.1 Eladó jelen szerződés keretében a 2. számú mellékletben meghatározott követehnények
nek megfelelő termékeket köteles szállítani a 1. számú mellékletben meghatározott meny
nyiségekben és részletezés szerint Vevő részére és köteles Vevő meglevő Fujitsu
CS 1500-as rendszerét &issíteni a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint.

7.1.2 Eladó ajelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, köteles leszállítani. Eladó köteles a terméke
ket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

7.1 .3 Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott tennékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által
előírt tartozékot is).

7.1 .4 Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus Úton elérhetővé tenni
az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi do
kumentumot, Így különösen kezelési (használati) útniutatót, forgalomba hozataira és a
jótállásra vonatkozó okmányokat. valamint műszaki leírást (elsősorban magyar nyelven.
azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol
nyelven). Ajótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát
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valamint ajótállás kezdőidőpontját és időtartamát.

7.1.5 Eladó feladata a tennék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azo
nosító cinike (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken valamint a tennék esoma
golásán. Eladónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. a tennék teteje) Úgy
kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken/csomagolá
son elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le. Eladónak a szerződés hatályba
lépését követő második munkanapon fel kell vennie a kapcsolatot Vevő kapcsolattartójá
val a vonalkódok rendelkezésre bocsátása érdekében.

7.1.6 Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt két munkanappal Írásban értesíteni Vevőt
a szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállítandó termékek megne
vezését és gyári számát tartalmazó táblázatot nem szerkeszthető (p1: pdf.) és szerkeszthető
formátumban (p1.: .xls/.xlsx) (a továbbiakban: kimutatás). Eladó a termékek szállítását
mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevő
nek.

7.1.7 A 7.1.6. pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő aleszállított ter
mék tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg, de csak
abban az esetben, ha a kirnutatást Eladó rnegküldte Vevő részére. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

7.1.8 Amennyiben valamely Félnél ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körül
ményről, a késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a má
sik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek
közlés nélkül is ismernie kell. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

7.1.9 Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Ada
tairól dokumentumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.

7.1.10 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

7.1.11 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe.

7.1.12 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevo
nása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmas
ságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy
vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~
(2)-(3) bekezdésének rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.1 .13 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Ha Eladónak alvállalkozó és/vagy harmadik személy
igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybe
\rétele nélkül nem következtek volna be.

7.1.14 Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel. alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt



fizetési kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irá
nyába terheli.

7.2 A dokumentumoldcal kapcsolatos előírások

7.3.1. Eladónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átadnia. Az átadásról átadás-
átvételi jegyzőkönyv készül, mely a teljesítésigazolási bizonylat mellékletét képezi.

7.32. Az elkészült dokumentumokat Vevő korlátozás nélkül felhasználhatja saját céljaira (jelen
szerződés 12. pontja).

8. Átadás-át’vételre vonatkozó előírások

8.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

8.1.1 Vevő ajelen szerződés keretében leszállítandó termékeket átadás-átvételi eljárás keret
ében a szerződés 7.1.6. pontjában meghatározottak szerinti értesítést követően, a telje
sítés helyén (Jelen szerződés 4.1. pontja szerint) veszi át hétfZ5től-csütöttökig 8:00-14:00
óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben megha
tározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő
munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek)
őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

8.1.2 Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat
kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett tennék, szolgáltatás legfontosabb adatai (név, típus, verziószám

(szoflver esetében), példányszám (dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány,

gyáriszám~, melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel
megtagadásának az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

8.1.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, Vagy amelyekre a jótállás kitered.

8.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen. ajóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételével állapították meg.

8.2 A frissített rendszer átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok

9
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8.2.1 Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből és a hissített rendszer átvételéből áll.

Mennyiségi átvétel:

8.2.2 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiség-

gel,
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szerződés 7.1.6 pontjában meghatáro

zott kimutatásban feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott termékeket szállította

e le (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a termék megfelel-e jelen szerződés 7.1.2-7.1.5. pontjában meghatározott előírá

soknak.

8.2.3 Vevő a sikeres átvételt a sikeres átvételről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a szál
lítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének va
lamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy példányát az átadás-átvételi
jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

8.2.4 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mem~iség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyi

séggel,
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szerződés 7.1.6 pontjában meghatá

rozott kimutatásban feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem a jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott termékeket szál

lította-e le (szernrevételezéssel megállapítható paraméterek ás darabszám sze
rint),

- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 7.1.2-7.1.5. pontjában meg
határozott előírásoknak.

8.2.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon terrnék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét

Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevé

tele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.2.6 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a 8.2.2 -8.2.5. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Rendszer frissités átvétele

8.2.7 A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket üzembe helyezi és elvégzi
Vevő meglévő Fujitsu CS 1500-as rendszerének &issítését, amely írissített Rendszert
Vevő tesztelés keretében veszi át.

8.2.8 Sikeres az üzembe helyezés ás a Rendszer üissítése ás Vevő átveszi azt. ha a Rendszer N
N
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a tesztelés során megfelel a 2. számú melléklet 2.1. és 2.3.1. pontjában meghatározott
feltételeknek és ha a 8.2.9. pontban meghatározott esetek egyike sem következik be az
átvétel során. Az átvétel során felmerült hibákat, valamint ajmak legfontosabb esemé
nyeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A sikeres átvételt nem akadá
lyozó, átlagos hiba kijavításának határidejét Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzítik.

8.2.9 Sikertelen az átvétel és az átvételt Vevő megtagadja az alábbi esetek valamelyikének
előfordulása esetén:

-. ha a Rendszer a tesztelés során nem felel meg a 2. számú melléklet 2.1 és 2.3.1.
pontjában meghatározott feltételeknek

- a szállított termék fi.rnkciói nem megfelelően működnek (megfelelő működés
alatt Vevő azt érti, hogy az eszközökre vonatkozó, a műszaki leírás 2. pontjában
meghatározott követelményeket maradéktalanul teljesítette.)

- a Rendszer tesztelése során kritikus vagy súlyos hiba előfordul.

Ebben az esetben Felek az ismételt átadás időpontját az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik.(kötbérterhes határidő)

A Rendszer átvétel során felmerült hibák — a hiba jellege alapján — az alábbi hibaosztá
lyokba sorolhatók:

Hibaosztály De&íció

Kritikus Teljes üinkcionalitásvesztés, a Rendszer működésképtelen

Súlyos Egy alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesítmény
és/vagy „rendelkezésre állás vesztés” lép fel

Átlagos Nem alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesítmény
és /vagy rendelkezésre állás vesztés lép fel

A hibák hibaosztályba sorolását Vevő tesztelésben közreműködő munkatársai végzik.
Amennyiben Eladó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet, ezen tényt, valamint
ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenie kell és Felek a
kérdésről egyeztetést tartanak.

Eladó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban szükségessé váló
módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni.

8.3 Szoftverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.3.1 Eladó jelen szerződés keretében szállítandó szoüvereket az alábbiak szerint köteles át
adni.

8.3.2 Amemiyiben a jelen szerződés keretében szállítandó hardverekhez van olyan, az elvárt
működéshez szükséges szoűyer, szoüver komponens, mennyiségi, teljesítmény és/vagy
~nkció licenc (a továbbiakban: licenc), amely a hardver működéséhez szükséges, akkor
Eladó köteles azt a hardverrel együtt szintén leszállítani és Vevő részére alábbiak szerint
átadni.

8.3.3 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szofiverek rendeltetés
szerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó a jelen
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szerződés ‘7.1.4. pontjában meghatározottakon kívül különösen az alábbi papíralapú
vagy elektronikus dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):

• a licencelt szoüver tennékek gyártói kódját ás pontos megnevezését (amennyi
ben ez értelmezett),

. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
‘ a licencekhez tartozó felhasználó számot (db) ás a licenc felhasználási feltételeit

(amennyiben ez értelmezett),
• a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan

történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).

8.3.4 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoflverek rendeltetésszerű ésjog
szerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e. Az átadásról átadás-átvételi
jegyzőkönyv készül, mely a teljesítésigazolási bizonylat mellékletét képezi.

8.3.5 Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a szofl
verek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

9. Teljesítésigazolás

9.1 Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés
1. számú mellékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele jelen szerződés
8.2.3 pontja szerint sikeresen lezárult, Eladó valamennyi szükséges dokumentumot (szer
ződés 7.3. pont), valamennyi a szoflverekhez szükséges dokumentumot (szerződés 8.3.
pont) átadta, és a rendszer &issítése jelen szerződés 8.2.8 pontja szerint sikeresen megtör
tént. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott
feladatokat nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

9.2 Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatai teljesítését követően haladék
talanul köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott va
lamennyi termék sikeres mennyiségi átadás-átvételéről készült jegyzőkönyv(ek)et (mely
nek mellékletei a szállítólevelek), ‚ a dokumentumok átadásáról készült jegyzőkönyveket
és a sikeres rendszer üissítésről készült átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Az előzőekben meg
határozott dokmnentumok átvételét követően Vevő 5 munkanapon belül kiállítja a Teljesí
tést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az
előzőekben meghatározott, a szükséges szo~vereket és a dokumentumokat nem vagy nem
teljes körűen adja át.

9.3 A teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell ajótállási idő kezdetét.

10. Jótájlás körébe tartozó hibajavítás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre teljeskörű (hardver és szoűver ele
mekre is kiterjedő) 36 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdete valamennyi, jelen szerződés
keretében szállítandó termék esetében a Rendszer sikeres átvételéről készült átadás-átvételi
jegyzőkönyv időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott tennékkel
szemben jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki N
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követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától. .

10.3 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között Eladó alábbi elérhetőségei
nek valamelyikén, Írásban teheti meg:
E—inail cíin: b~jpdesk (&mands.hu
Telefonszám: 06-1/237-1237

10.4 Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írás
ban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

10.5 A meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartal
maznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
- észlelt hibajelenség leírása
- hibabejelentés száma, időpontja

10.6 Eladónak a hibabejelentést követő 4 órán belül vissza kell igazolnia a hibabejelentést
Vevő azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.

10.7 Eladónak a hibajavítást munkanapokon 8-17 óráig tartó időtartamban kell biztosítania
Vevő részére. Eladónak a hibajavítást a hibabejelentést követően 4 munkaórán belül meg
kell kezdenie és a hibát a hibaelhárítás megkezdésétől számított 5 munkanapon belül el kell
hárítania.

10.8 Amennyiben a hibát Eladó csereeszköz/cserealkatrész biztosításával hárítja el a csere-
eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, az átvételt Vevő eszközmozgási bizonylattal
(Szállítólevél) aláírásával igazolja. A jótállás keretében kicserélt eszközlalkatrész jótállási
ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a tennék
hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás eszközök/alkatrészek az Eladó tulajdonába, a hi
bás eszköz helyett kapott csereeszközök/cserealkatrészek Vevő tulajdonába kerülnek.

10.9 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy ké
sedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik sze
méllyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.10 Eladónak a jótállás keretében a szállított eszközökre és szo~verekre vonatkozóan a szál
lított termék gyárlója által biztosított gyártói támogatással kell rendelkeznie, mely alapján
biztosítja Vevő részére ajelen szerződés keretében szállított termékkel kapcsolatban a gyár
tói támogatás keretében elérhető szolgáltatásokat.

10.11 Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül)
hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz. hihalistákhoz. szoil’ver&issí
téseihez.

10.12 Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoflver&issítések díjmentes
letöltési lehetőségét.

10.13 Az eszközök tirinware lHssítéseinck letöhhetőnek kell tennie a jótállási idő lejárta után
is. a termék életciklusának végéig.

I,
1~’



10.14 Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — ígykülönösen
a javítás díját, a hibajavításhoz szükséges alkatrészek, eszközök biztosítását és azok költsé
gét, kiszállási díjat, helyszíni hibaelhárítás költségét, szállítási költséget — Eladó viseli.

11. Kötbér

11.1 Amennyiben jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, arne
lyért Eladó felelős, jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatok átadás-átvétele
nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy
hibás teljesítés) rnggően — késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

11.2 A késedelmi 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 mennyiség nettó értéke.

11.3 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 a kötbéralap 20%. A hibás
teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4 Amennyiben a termékről a Rendszer átvétele során nyer megállapítást, hogy az nem
felel meg a termékre jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott követelmé
nyeknek, Vevő — kártérítési igénye érvényesítése mellett — választása szerint:
- hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, melynek mértéke a műszaki követelményeknek

meg nem felelő termék(ek) nettó értékének 15 %-a, vagy
- a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkahnazása mellett elálihat a műszaki követel

ményeknek meg nem felelő termék(ek) vonatkozásában (részleges elállás). A meghi
úsulási kötbér mértéke ebben az esetben a műszaki követelményeknek meg nem fe
lelő termék(ek) nettó értékének 25%-a.

11.5 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 25 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés meghiú
sultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése
miatt eláll.

11.6 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.? Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —

jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér
megűzetése nem menetesíti a teljesítés alól.

12. Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Vevő az ellenértékének megtizetésével a jelen szerződés keretében szállított szofiverekre
(ideértve a termékek elvárt működéséhez szükséges szofivereket és szofiver komponen
seket, mennyiségi, teljesítmény és/vagy ~nkció licenceket) nem kizárólagos — szerző
désszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szofiverre vonatkozóan a licenc szer
ződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szofiverre vonatkozó ii
cenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoüverre és a
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hozzá tartozó dokurnentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed min
den ismert felhasználási módra.

12.2 Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag ajelen szerződésben vala
mint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezé
seket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szofivert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellen-
érték fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más
személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélye
zett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

12.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő szá
mára készített dokumentációk vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek ke
retében azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjfizetés nélkül át
ruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogo
sult a dokumentációkat módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.

12.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.

12.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

12.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyeklcel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gya
korlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

12.7 A 12.4 -12.6 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót
jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem
felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényénelc fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal
jogosult fehnondani.

12.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefiig
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.
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13. Titoktartás

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

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

13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájánilásával teheti meg.

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

13.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint .. a jelen szerződéstől elálhii vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani

14. Vis Major

14.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás vis maior eredménye.

14.2 A jelen pont értehtezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről el
háríthatatlanul 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, mozgósí

tás, rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárhá

ború és terrorcselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3 A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

14.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek. erről
Eladó köteles a Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek



egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses köte
lezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű al
ternatív módot a teljesítésre.

14.5 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.

14.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől Írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a
vis rnaior miatt felmerült kárát.

15. Szerződésszegés, felmondás

15.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

15.2 Vevő jelen szerződést Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Eladó súlyos szerző
désszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül kü
lönösen, ha:

a) Eladó jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott határidő tekintetében 60 napot
meghaladó késedelembe esik,

b) Eladó jelen szerződésben foglalt valamely — az a) pontban nem nevesített kötelezett
ségét — saját érdekkörében felmerült okból, ismételten, Vevő erre vonatkozó felszólí
tása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

15.3 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést a Kbt. 143. * (2) —(3) bekezdésében
meghatározott esetek valarnelyikének bekövetkezése esetén 60 napos felmondási idővel fel-
mondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4 Bármelyik Fél jogosult a szerződést - jogszabályban foglalt eltérő rendelkezés hiányá
ban — azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen fel
számolási eljárást rendeltek el, vagy, ha a másik fél jogutód nélküli megszűnését határozza
el.

15.5 Eladó Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Vevő súlyos szerződésszegése esetén
jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben jogszabály, így külö
nösen a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. to~~rvény, a szerződés
felmondásának lehetőségét nem korlátozza, illetve nem zárja ki. Súlyos szerződésszegésnek
minősül, ha Vevő jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségének Eladó erre
vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli felszólításban megadott határidőre nem
tesz eleget.

15.6 A szerződésszegésre a jelen pontban szabályozottakon túlmenően a KM rendelkezéseit
kell alkalmazni.

16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések:

16.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdé
sekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM,
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illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor ha
tályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes
rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.2 Eladó a jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minő
sül. Eladó tudomásul veszi, hogy ajelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudomá
sul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő
jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.3 Eladó jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bi
zonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat ajelen szerződést érintő ellenőrzés és a monitor
ing során a jogszabályban arra feljogosított, illetve kötelezett szervezetek bármelyikének
kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz
szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését bizto
sítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.

16.4 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak, illetve a Ptk. szerződésmó
dosításra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével és kizárólag Írásban módo síthat
ják.

16.5 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kahnazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak.

16.6 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi felté
telét tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályu
kat vesztik.

16.7 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során feline
rült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen
tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik
nem vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat
választják.

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

16.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek leírása és árlista (az ajánlattételi lapnak meg
felelően kell kitölteni)
2. számú melléklet: Műszaki leírás (ajánlattételi dokumentáció közbeszerzési műszaki
leírása)
3. számú melléklet: Teljesítés igazoló bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: KM teljesülésigazolás

N
16.10 Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű. úgy köteles a szerződéshez a Kbt. 136. ~ (2) \\‘~
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bekezdése szerinti igazolást csatolni a szerződéshez.

16.11 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlá
sáról isle fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy
ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.

A szerződés 16. számozott pontból és 5 mellékletből áll. A szerződést a Felek áttanulmányozás
után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban
jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018 d’pesiLoJS.05t4
M&S lnfOnflatit~i Zrt

1136 BudapeSt
Pannónia U, lila.

Eladó
dr. Fazekas Szilvia

közbeszerzési üzletágvezető
M&S Informatikai Zrt

közös ajánlattevők képviseletében

;-
Vevő

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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1. számú melléklet
Megrendelt termék és árlista

Mer Közbeszernyi
. . segi KEF kód Termék megne- Nettó egy- Kozbeszer- zési díjjal Nettó összár Közbeszer- Közbeszerzési

Maui . . díjjal növelt
zési díj 2 nettó összár

egy- % (Ft) novelt nettó (Ft) zési díj öszylseg vezése ségár (Ft) szesen (Ft)egységár (Ft) (Ft)=s
CS-8200- ETERNUS
P13 CS8200 (513) 12663 000F~ 253 260F~12916260Fj 12663000F 253 260F1f 12916260F1 db

Cs- ETCSVC
I db VCBS- Base23 Sg SAS 4 603 948 Ft 92 079 FJ 4 696 027 F 4 603 948 F 92 079 F 4 696 027 F

DX23F 14.4TB
Cs-NC- tHost CTRL FC2 db 24141OFt 482SF 246238F~ 482820Fit 9656F1 492476?

= FCM32E t32Gb MM (BK)
526361- Tilting pro-

1 db F4530- tection pull out 21 558 Ft 431 F 21 989 F 21 558 F 431 F 21 989 F
L210 forMi Rack
CS- Socket Bar,Con- I

2 dl, KNET- nectorCEEred l5263Ft 3OSFtl 1556SF 30526F 6lOF 31 136?
CR (LL)
CS- ADAPTER3 db CNSW- 9571Ft l9lFi 9762W 28713F 573F 29286F

= AN2E USB-VGA (EK) 1
FCCab1eMMF

4 db CS- Sin, Connector 5 259 Ft 105 F~ 5 364 F 21 036 F 420 F 21 456 FKMIv1-5 LC-LC (LL)
KVM Kabel,CS-KRC3 db KB62E CATS, 2xR145, 948 Ft 19 F 967 Fi 2 844 F 57 Fi 2 901 FiSm

CS- LAN CABLE
S db KCT6A- 1 724Ft 34? 1758? 8620? 170? 8790?~AT6A CIJZCUZ

CS-BLB- CS Front Panel
37 db 2lSSFt 43F~ 2198? 79735? 1591F~ 81326F11 1HE(LL)

Cs-ISP- 1 1Subscr Gen. CS
6 db SUBSCR l64620Ft 3292F~ 167912F 987720? 19752Fi 1007472FSW CS ISP lYr I I~_1Y 1

CS- CSLic.:WP 19161I7Ft 38322Fit 1954439F 1916117F 38322Fit 1954439FI db OVLPFO Failover

1 db CS-8200- C58200 BASIC 776 105 Ft] 15 522 Fit 791 627 F 776 105 F~ 15 522 Fit 791 627 FiBKEY KEYS
U10443- ‘ETERNUS CS it 263 Fit 258 F 5? 263 F

1 db 258Ft SF
= CbS IKE SW V6.l

Fujitsu Solution
FL Conüact munka-

1095 nap FJSOLO napokon, mun- 4 600 Ft 92 Ft 4 692 Fi 5 037 000 F 100 740 F 5 137 740 F
WW kaidön kívüli

felár
SRVT_X

230 ára SZOLG telepítés (rend- 18 000 Ft 360 F 18360? 4 140 000 F 82 800 F 4 222 800 Ft
08 szerrnéniök)

Összesen (nettó): 30 800000 F 615988? 31415988 Fi
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2. számú melléklet

Műszaki leírás
(KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS)

Szakmai specifikáció

Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra
vagy tipusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékű-
nek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező
eszközöket érti.

1. A közbeszerzés tárgya

A NISZ ZRT részére 1 darab meglevő Fujitsu CS 1500-as rendszer ű-issítése Fujitsu CS8200-
as Vagy azzal egyenértékű rendszerre, a rendszer&issítéshez szükséges termékek szállítása,
helyszíni telepítése és az ehhez kapcsoló dó szolgáltatások biztosítása az alábbiak szerint.

CS 1500 rendszerfrissítés (mentő, arch k’áló rendszer)

Cikkszanu Megnevezes db
CS-8200-P13 ETERNUS CSB200 (513) 1
CS-VCBS-DX23F ET Cs VC Base23 Sg SAS 14.4 TB I

CS-FHC-FCMI6E First Host Ctrl FC MM 16Gb (EK) 2
526361-F4530-L210 Tilting protection pull out for Ml Rack 1
CS-KNET-CR Socket Bar,Connector CEE red (LL) 2

CS-CNSW-AN2E ADAPTER USB-VGA (EK) 3
CS-KMM-5 FC Cable MMF Sm, Connector LC-LC (LL) 4

CS-KRC-KB62E KVM Kabel, CAT S, 2xRJ45, Sm 3
CS-KCT6A-CUZ LAN CABLE CAT6A CUZ 5
CS-BLB-1 CS Front Panel 1 HE (LL) 37
CS-ISP-SUBSCRIY Subscr Gen. CS SW CS ISP lYr 6
CS-OVLPFO CS Lic.: VLP Failover I

CS-8200-BKEY CSS200 BASIC KEYS 1
U10443-C105 ETERNUS CS HE SW V6.1 I

FJ-FJSOLOWW Solution Contract munkanapokon, munkaidőn kivűli 1095

SRVTXSZOLGO8 telepítés (rendszermérnök) 230
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2. Az egyenértékűség feltételei
Egyenértékű termék megajánlása esetén ajánlattevő köteles a teljes termékdokumentációt és
gyártói nyilatkozatot másolatban esatolni a megajánlott termék egyenértékűségének igazolá
sára, valamint köteles a termékdokumentációhoz ~zött nyilatkozatban egyértelműen megje
lölni, bogy az egyes tennéktulajdonságok tekintetében a dokumentáció mely oldala, illetve
mely pontja tartalmaz információt, amely alapján az ajánlatkérő az egyenértékűségről meg tud
győződni. Ajánlatkérő a csatolt termékdokumentáció alapján győződik meg a termék egyenér
tékűségéről. Amennyiben az ajánlattevő által csatolt dokumentumok nem igazolják az egyen
értékűséget (bármely terméktulajdonság esetén az azonos Vagy kedvezőbb termékjellemző
nem igazolt), abban az esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Egyenértékű tennék meg-
ajánlása esetén az Ajánlatkérő az alábbi 2.1-2.3 pont szerinti műszaki tulajdonságokat ellen
őrzi és amennyiben a termékek nem felelnek meg az ott meghatározottaknak a szerződéster
vezet szerint jár el (választása szerint hibásteljesítési kötbért alkalmaz, vagy meghiúsulási köt-
bér alkalmazása mellett eláll a szerződéstől

Egyenértékű termék megajánlása esetén a terméknek az alábbi műszaki jellemzőkkel,
képességekkel kell rendelkeznie, melyeket az ajánlatban igazolni kell:

2,1. Egyenértékűség CSISOO rendszerfrissités esetén (mentő, archiváló
rendszer)

A tároló rendszernek az alábbi feladatokat kell ellátnia:
A megajánlott céleszköz és a hozzá kapcsolódó szalag könyvtár együttesen biztosítsa az ada
tok szabály alapú tárolását. A szabályokat a felhasználó képes legyen beállítani, akár az ada
tok jellemzői, akár az adatok megtartási ideje alapján.
Tároló rendszer követelményei:

o Eszközök elhelyezése: A rendszert szabványos 42U magas rack szekrényben
kell szállítani

o A rack szekrénynek tartaknaznia kell a rendszer redundáns, 3 fázisú tápellátásá
hoz szükséges PDU-kat

O Az új rendszernek kompatibilisnek kell lennie a meglévő Quantum Scalar i500
szalagkönyvtárral és képesnek kell lennie olvasni a meglévő CS 1500 által CS
formátumban lementett kazettákat

o Beépített tároló (volume cache) legalább 14.4 TB hasznos területtel, SAS disz
kekből RA1D védelemmel felépítve

o Scale-out cluster architektúra
o tartalmazzon belső kapcsolatokhoz FC switchet
o tartalmazzon a belső kapcsolatokhoz LAN switchet
o mind a tiont —end. mind a back—end portok redundánsak legyenek
o a volume cache cluster tile system-el rendelkezzen
o a vezérlő szerver 1~ggetlen legyen a Itont-end és back-end szerverektöl
o a távmenedzsmenthez és monitoring—hoz dedikált szerver legyen
o KVM switch

o ‘VTL űinkcionalitás
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o legalább 30 TB/h mentési sebesség
o legalább 300.000 virtual tape volume támogatása
o legalább 64 virtuális szalag meghajtó kiajánlásának lehetősége
o legalább 4x 16 0bps FC csatlakozó

Más gyártók - szabványos illesztési felületű (FC) - szalagtárjainak és mentési
magnóinak támogatása.

o több azonos és több különböző típusú és több különböző gyártmányú szalagtár
egyidejű kezelésének a lehetősége.

o Egyszer írható eszközök kezelése (WORM) illetve a WORM funkció belső meg
valósítása, nemzetközi minősítő szervezett által igazolt módon (az igazolást kér
jük bemutatni)

o Egyszerűen megvalósítható automatikus szabály alapú áttárolási képesség a
belső tároló és a csatolt, külső szalagtárak között a mentendő adatterület mére
tétől, a mentendő alkalmazás szerverek számától, a mentendő alkalmazások szá
mától, típusától fuggetlenül.

• Bővíthető (értékmegőrző) felépítés
o belső lemezterület (volume cache) bővítésének lehetősége, legalább bruttó 1

PB-ig
o további szalagtárak és magnók csatlakozási lehetősége

• Automatikus szalagkarbantartó funkció (p1. a szalagok automatikus, időzített be-
olvasása, ellenőrzése)

. Automatikus szalagmigráció támogatása szalagtár cseréje esetén

. A felhasználók adatkezelésének támogatása
o amennyiben a felhasználónak ki kell adni az adatait tartalmazó szalago

kat, akkor ez az igény teljesíthető legyen
o szabályozható legyen, hogy adott mennyiségű szalagon csak egy felhasz

náló adatai legyenek
o igény szerint eltávolítható szalagok előállításának támogatása
o felhasználónak dedikálható szalagok kialakítása

• FC (Back-end) felület kialakítása a szalagtárak felé
o közvetlen csatlakozás lehetősége
o legalább 4x 16 0bps FC csatlakozó

Z2. Kapcsolódó szolgáltatások

:~f. :~...

o A ~issítés után az eszköznek képesnek kell lennie a korábban a Fujitsu CSI 500 által egy
Scalar i500 szalagkönyvtár segítségével megírt szalagok visszaolvasására úgy, hogy az al
kalmazott 852000 mentőszo1~verrel lementett állományok visszaá]lítása lehetővé váljon.

o A írissítés után az eszköznek képesnek kell lennie a jelenleg használt Scalar i500 szalag
köny”tárat kezelni. és a jelenleg használt 882000 ROBAR-CL-CS szoüverrel együttmű
ködni.

o A kia]akított rendszer architektúrájának felépítéséről. konfiguráeiójáról és üzemeltetésérő]
készült dokumeniációt elektronikus lhrmáhan kell átadni az Ajánlatkérőnek.

o AJanlalle\onek gyártói támogatással kell rendelkeznie a szállított eszközökre. szoflverekre.
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o Az üzembe helyezést kizárólag a vásárolt eszköz és szoüver gyártója által mh~ősített szer
vizmérnökök végezhetik.

o Az eszközökkel, megoldással kapcsolatos üzemeltetési tudnivalókról az Ajánlatkérő kije
lö lt alkalmazottjai részére oktatást kell tartani

23. Jótállás
Az Ajánlattevő biztosítson jótállást az eszközökhöz az ajánlattételi dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben meghatározottak szeritt

Elvárt támogatási idők:
CS8200 rendszer 3 óv 5x9 rendelkezésre állás a hibaelhárítás következő munkanapi megkez
désével.
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3.számú melléklet

NISZ

TEUESÍ1tST IGAZOLÓ BIZONYLS4T
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 TIB jóváhagyója)
Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

TerméWszolgáltatás 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 (szállít6levél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., 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 meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)



4. számú melléklet

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
M&S Informatikai Zrt. M&S Zrt.
Cé~je~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
01-10-046 107
Adószám: 14409471-2-41 Uniós adószám: HU14409471
Kapcsolattartó adatai
Név: Steurer Roland Beosztás: közbeszerzési irodavezető

Telefonszám: 06-1/237-1220 E—mail cím: tender@.mands.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Magyarország, 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, liázszáin):
Megrendelő partner esetéb en a következőket is Id kel! tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányitószám. város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási cím (ország, iránvítószáin, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: MKB Bank Zrt.
Bankszámla száma: B aukszámla devizaneme: HUF
10300002-2022294l-00003285
Kulonos adozasi a %onatkozo infoi maciok (adozasi a i onatl’ozo toi em cl’ alapjaii, az in ele~ a;zs soi -

ban NEM-et kell heírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM

Fordított adózás [állt tv.
l69.*.(n)]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör-
vénv]: NEI\4

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~.(p,qj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa hr. XIII.
fejezet]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. tör
vény]: NEM

Önszámlázás [áfa tv. I 69.~.(l)]:
NEM

Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
E\~A [2002. évi XLIII. tön~ny]:
N EM

Dátun

Cégszerű aláírás:
PH

I
NEMZETI INFOKOMMUNIIC&CIÖS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

MIE-7591 O/A/S
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5. számú melléklet

KERETMEGÁLLAPODÁS TELJESÜLÉSI IGAZOLÁS

Szerverek és tárolót valamint ezekhez kapcsolódó szcigáltatások beszerzése (x36) - KMOI SRVT~7

KM keretösszege Eljárás teljesulése (‘~9sszaigazolt megrendelések) (nettó Ft} Eljárás tet~esUlése (~

62:2DOO’J::D E5EE9~55~:
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