
Szerződés nyilvántartási száma’ .~ P.~ ~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)
Cég neve:
(konzorciumvezető, Nádor Rendszerház Kft.
közbeszerzési vevőszol~álat):
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Adószám: 10507326-2-42
Cégjegyzék szám: 01-09-074755
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Dimension Data Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
12655085-2-43
01-09-696931
10400968-00023130-00000005
Simon István
ügyvezető

XS Matrix Security Solutions Kft.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
25842427-2-41
01-09-292097
11742331-21418691-00000000
Mihály Tamás
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:

Képviseli:
Képviselő titulusa:

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

Cég neve: filter: max Kft.
Székliely: 1016 Budapest, Hegyalja Út 7-13
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Adószám:

Képviseli:

12982121-2-41

Angyal Dániel

Symmetria Magyarország Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
25798555-2-41
01-10-049067
10918001-00000030-57750001
Teasdale Harold Róbert
igazgatósági tag

Areus Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
23469507-2-41
01-10-047135
11600006-00000000-64985936
Nagy Péter
vezérigazgató

Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
25568509-2-44
13-10-041599
10950009-00000005-03841526
Salkovics Zsolt és Kalászné Rémiás Rita
meghatalmazott és meghatalmazott

Noreg Információvédebui Kft.
1118 Budapest, Rétköz a. 5.
12395183-2-43
01-09-673565
10404027-50526753-82491001
Papp Krisztina és Szakács László Ernő
meghatalmazott és iueghatalmazott
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Cégjegyzék szám: 01-09-713129
Baukszámlaszám: 10918001-00000003-39700013

Képviselő titulusa: ügyvezető

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

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

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

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

Cég neve: Innoniatrix Services fUt.
Székhely: 2132 Göd, Rózsa a. 27.
Adószám: 14175620-2-13
Cégjegyzék szánt 13-09-137359



úBaukszámlaszám:
~KépviseIi:

Képviselő titulusa.‘ ügyvezető

mint Vállalkozó1 (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-18977/20l7 szám alatt, a központosított közbe-
szerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése — 2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: KM).

Vállalkozó egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát a Jelen szerződés és Vállalkozó együttmű
ködési megállapodása tartal~nazza. A Jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a(~z,) Jelen szerződést — meg
hatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Vállalkozó kijelenti, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség teüesítéséért egyetemleges felelőssé
get vállal?

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során flgye
lembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen szerződés tárgyát, aniiak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A keretniegállapodásra vonatkozó adatok

KM azonosítószáma: KMO1ITBT17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.
l(lvl időbeli hatálya: 2021. május 1.
KM keretösszege: 20.000.000.000 HUF

3. A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő — hi
vatkozott Klvl tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött lét
re, a „Barracuda rendszerhez gyártói licenc hosszabbítás és gyártói támogatás beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás alapján. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Jelen
szerződés I. számú mellékletében nevesített szolgáltatások (gyártói támogatás) biztosítását.

3.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft.
teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje

4.1. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 13. ~-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is).

‘ A kerem~eeállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot te’ö ajánlane’ők közösen kötelesek szerződést köu,i. A szö’eg a közös ~ján
latle’ Ők száma szerint bö’ ítendö.
‚

Abban az esetben lesz a szerződés része. ha Vállalkozó közös ajánlattevőként nyújtott he ajánlatot
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4.2. A szerződés a 4.1. pontban felsorolt esetekben az alábbiak szerint lép hatályba:

a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 4.1. pont szerinti Feltétel bekövetkezik, Úgy a hatálybalépés
időpontja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.

b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 4.1. pont szerinti Feltétel, Úgy a hatálybalépés
időpontja az ennek bekövetkezését követő 2. munkanap.

4.3. Teljesítési határidő:

a) Vállalkozó köteles a licencekről és a gyártói támogatásról szóló igazolást a jelen szerződés Hatályba
lépéstől számított 30. napig eljuttatni Megrendelő részére;

b) A Műszaki leírás szerinti gyártói támogatás, a Műszaki leírásban feltüntetett lejáratától számított
egy éves időtartamra kerül biztosításra.

5. A teljesítés helye

5.1. Vállalkozó a gyártói támogatás Megrendelő általi igénybevételéhez szükséges dokumenturno(ka)t
Megrendelő 1148 XIV. Budapest Róna u. 54-56. telephelyén köteles átadni.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát a jelen szerző
dés 1. számú melléklete tartalmazza.

6.2. Ajelen szerződés értéke (ielen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak
alapján): 17.743.110,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz Tizenhétmillió
hétszáznegyvenhároinezer-száztíz forint ± közbeszerzési díj ± ÁFA.

6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a
jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.3 pontjá
ban meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi be
szerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± ÁFA. A közbeszerzési dí
jat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.

6.4. Vállalkozót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 . pont) túl további díjazás, költségtérí
tés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 6.2
pontban meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.

7. Fizetési feltételek

7.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit Vállalkozó Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján,
annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A szánilán csak a KM
hatálya alá tartozó termékek (szolgáltatások) szerepelhetnek. Vállalkozó jelen szerződés teljesíté
sérő I egy számla kiállítására jogosult.

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesí
tést Igazoló Bizonylat.
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7.4. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

7.5. Megrendelő a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés
számot valamint fizetési batáridőként 30 napot,

b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak
e) a számlán szerepeltetni szükséges a közbeszerzési díjat is.

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

7.7. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

7.8. Vállalkozó a számla késedelines kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekez
dése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.10. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerző
désben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeftiggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem meg
felelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedehnének csök
kentésére alkalmasak.

7.12. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

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

8. A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó a licencekről, továbbá a gyártói követésről szóló igazolást papíron és elektronikus
formában is köteles Megrendelő részére átadni. A papiralapú átadás teljesítési helye az 5.1. pont
szerinti teljesítési hely.

8.2 Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

8.3 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is. ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is
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ismernie kell.

8.4 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

8.5 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 terheli.

8.6 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműkődőért úgy
Felel, mintha magajárt volna el. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KIvI-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek voba
be.

8.7 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

8.8 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

8.9 Megrendelő a gyártói támogatással kapcsolatos hibabejelentéseit Vállalkozó alábbi elérhetőségein
keresztül teheti meg:

E-mail cím: kopacsi.laszlo~nador.hu
Telefonszám: +36 1 470-5005

9. Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott termékeket (gyártói támogatás) Megrendelő számára elérhetővé
teszi, az ehhez szükséges dokumentumot (p1. kód, igazolás), valamint a jelen szerződés 6. sz.
mellékletét képező Licencinformációs adatlapot Megrendelő részére átadja.

9.2 Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles
Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselője felé igazolni a teljesítés megtörténtét.
Az ezt követő 3 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Tm),
melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a TIB kiállítását
mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó az előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.

9.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként inegilletik.

10. Kötbér

10.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés 4.3. a) pontban foglaltakuak, az ott meghatározott
határidőig olyan okból, amelyért Felelős nem tesz e!eget, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A
késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja jelen szerződés
nettó értéke. A késedelmi kötbér megfelelően alkalmazandó a Műszaki leírás szerinti SLA sérté
sekre is.
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10.2. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 20%-a.

10.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali ha
tállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.

10.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

10.5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11. Jogszavatosság

11.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyanjoga, amely a Meg
rendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

11.2. A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszünését köve
tően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett — jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felinondani vagy attól
elállni.

11.3. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel ősz
szefflggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalko
zó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát ás költségét.

12. A szerződés módosítása, megsziintetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásbnn módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírása ira.

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
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d) Vállalkozó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
eflenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Megrendelő jogosult — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.

12.5. Megrendelő köteles — választása szerint —jelen szerződést azonnah hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felinondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta el.

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

12.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. Titoktartás

13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak 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 to~~rvényi előírás tesz szükségessé.

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

13.4. Szerződő Felek megá Ilapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreniűködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megren
delőnek.

13.5. 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 azon
nali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás
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14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
suit
Neve: Kuskó István
Beosztása: senior rendszerüzemeltető mérnök
Telefonszáma: +3614692982
e-mail címe: kusko.istvanc’á~nisz.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Kopácsi László
Beosztása: üzletágvezető
Telefonszáma: +3614705005
e-mail címe: kopacsi.laszlo@nador.lm

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Szolyka Tibor vezető szakértő és Pető Balázs igazgató

14.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolat
tartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5. 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 ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeinényt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesi
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredményte
len, 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.

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

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
nmior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következ
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nek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadá
lyozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését Feltéve, bogy 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, rekvi

rálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és ter

rorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles 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 tel
jesítésre.

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

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal fel-
mondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

16.2. Felek megál~apodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minő~iil (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivé
ve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

16.3. 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 köl
csönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

16.4. l-la Felek közvetlen tárgyalások niegkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a den szerződésben meghatározott
valamely jog, jogon’oslat vagy választás gyakorlásához, az nem Jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről. vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mon
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dani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.

16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

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

16.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésé
től számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt Írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Műszaki leírás
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Licencinf’ormációs adatlap

Jelen szerződés 16 számozott pontból áll, S egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti pél
dányban készült, amelyekből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést
Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag Írtak alá.

MSZ N~t~ ~ek’~Ü~ g~hr~té Nádor Re~d~érhá~t~ft., Dimension Data Magyaror
Z~rtkE~~R~ryt&~U szág Kit

‚o31 rsd~, c~d~ 3. XS Matrix Security Solutions Kit, filter:max Kft.,
NISZ Zrt. Symmetria Magyarország ZrL, Areus Zrt.

Megrendelő Lnvitech Megoldások Zrt., Noreg Információvédelmi
Kft.

ás Innomatrix Services Kit nevében
Vállalkozó

1. számú
2. számú
3. számú
4. számú
5. számú
6. számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Dátum: Budapest, 2018’ n ember „20,,

Szabo Zoltán Attila
vezérigazgató

D.Dátum: Budapest, 2018. november ‚‚ ‚‚

Oldalil/Il

•‚~~ 2



I. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Cikkszám Terméknév
BWFI96Oa-ei Barracuda Web Application Firewall 960 1 Year EU 2 db BWFI96Oa-el 3 433 520 Ft 6 867 040 Ft
BWFI96Oa-hl Barracuda Web Application Firewall 960 1 Year IR 2 db BWFI96Oa-hi 2 794 200 Ft 5 588 400 Ft

BBFI64Ob-el Barracuda Load Balancer 640 ADC 1 Year EU 2 db BBFI64Ob-ei 639 320 Ft 1 278 640 Ft
BBFI64Ob-hl Barracuda Load Balancer 640 ADC 1 Year IR 2 db BBFI64Ob-hl 807 640 Ft 1 615 280 Ft
BWFIV46Oa- Barracuda Web Application Firewall 460Vx 1 Year BWFIV46Oa-
vi License 1 db vi 1 266 130 Ft 1 266 130 Ft
BBFIV44Oa-vi Barracuda Load Balancer 440Vx 1 Year License 1 db BBFIV44Oa-vl 1 127 620 Ft 1 127 620 Ft

Ajánlat összesített ára: 17 743 110 Ft
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2. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

MŰszAKI DOKUMENTÁCIÓ

BARRACUDA RENDSZERHEZ GYÁRTÓI LICENC HOSSZABBÍTÁS ÉS

GYÁRTÓI TÁMOGATÁS BESZERZÉSE

N~SZ NEMZETI gNFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. sM

MÁRA

BUDAPEST, 2018.
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1. Bevezetés

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zárkörűen Működő Részvénytársaság. (továb
biakban: NISZ Zrt.) Közigazgatási és munkaerőpiaci informatikai üzemeltetési területe üzemel
teti Országos szinten a közfoglalkoztatás, a foglalkoztatás-felügyelet, valamint és a munkavé
delem szolgáltatás-kritikus szakrendszerek központi infrastruktúráját. Ezeknek a szolgáltatás-
kritikus rendszereknek az internetes és intranetes publikációját, védelmét és biztonságos el
érését egy komplex Barracuda rendszer biztosítja. A rendszer a Barracuda Load Balancer
Cluster (továbbiakban: LB) és a Barracuda Web Application Firewall Cluster (továbbiakban:
WAF) komponensekből épül fel. Ez a komplex rendszer biztosítja az üzletkritikus szakrendsze
rek Internetes és intranetes védelmét és biztonságos elérését. A nyertes ajánlattévőnek a
Barracuda rendszerek licence hosszabbítását és gyártói támogatását kell jogfolytonosan bizto
síta n i.
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2. A beszerzés tárgya, mennyisége

A beszerzés tárgya
Ajánlatkérő tulajdonában lévő meglévő Barracuda rendszerre (Barracuda Load
Balancer, Barracuda Web Application Firewall) vonatkozó licence hosszabbítás és gyár
tói támogatás szállítása. Az ajánlattévőnek a 2.2. és a 3. pontban meghatározott mű
szakinak megfelelő licence szállítása vagy ezzel egyenértékű licence szállítása. Az aján
lattévőnek gyártói licence hosszabbítást és a gyártói támogatást kell biztosítani (a je
lenlegi licence érvényes: 2018.03.27.)

A beszerzés mennyisége
az alábbi táblázatnak megfelelően:

cikkszám 1 éves hosszabbítás db

BwFi96oa-el Barracuda web Application Firewall 960 1 Year EU 2

swFIg6oa-ht Barracuda web Application Firewall 960 1 Year IR 2

BBFIG4Ob-el Barracuda Load Balancer 640 ADC 1 Year EU 2

BBFIG4Ob-hl Barracuda Load Balancer 640 ADC 1 Year IR 2

BwFIv4Goa-vl Barracuda Web Application Firewall 460vx lYear License 1

BBFIV44Oa-vl Barracuda Load Balancer 440W 1 Year License 1

A meghatározott gyártmányú, eredetű, szabványú, ajánlású, engedélyű, típusú termékre való
hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezés.
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3. Részletes leírás - meglévő eszközök gyártói támogatása

Hibabejelentések fogadásával szemben támasztott általános elvárások

Ajánlatkérőnek hardver vagy szoftver meghibásodásakor rendelkezésre kell bogy álljon
a Barracuda központi Támogatáskezelő rendszerbe való hiba bejelentéshez minden szük
séges információ.
Hibabejelentéssel kapcsolatos általános feltételek:

. A bejelentésekhez elsődlegesen email cím biztosítása. Ajánlattevő űgyfélszolgálata az
év 365 napján 24 órás e-mailes bejelentési felületet biztosít Ajánlatkérő számára.

• A telefonos támogatást Ajánlatkérő részére munkanapokon, 8:00 és 17:00 óra között
szükséges biztosítani.

• Az email-en vagy telefonon érkező bejelentések fogadására az ajánlattévőnek biztosí
tani szükséges servicedesk (helpdesk) elérhetőségét. Az ajánlattévőnek visszaigazolást
szükséges küldeni a hiba bejelentésről minden esetben.

Hibakezeléssel szemben támasztott elvárások

Ajánlattevőnek a következő hibakategóriákat kell biztosítani:

. Kritikus hiba: az eszközrendszer működésképtelenné válása és/vagy az eszközrendszer
rendellenes működése, melyből kifolyólag nem vagy csak részlegesen biztosítható egy
folyamatban lévő támadás esetén a kialakított védelmi funkciók ellátása.

• Normál hiba: minden nem Kritikus hiba kategóriába tartozó hiba, melyből kifolyólag
nem biztosítható a kialakított védelmi funkciók ellátása.
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Az elvárt szolgáltatási szintek

Rendelkezésre állás:

o Kritikus hiba esetében: 7x24 órás rendelkezésre állás, telefonos és email alapú
csatornák biztosítása a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fo
gadására.

o Normál hiba esetében: Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően, munkanap
okon 8:00 és 17:00 óra között telefonos és email alapú csatornák biztosítása a
szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

o Hibajavítás:

o Kritikus hiba esetében gyártói támogatásnak a hibabejelentést követően, leg
később 30 perces válaszidővel, meg kezdenie a hibakezelést. Hardver hiba ese
tén, a Hibabejelentéstől számított 1 munkanapon belül az eszközzel műszakilag
megegyező csereeszközt feladja Ajánlatkérő részre, Így a legrövidebb kiesést
okozva.

o Normál hiba esetében: Hibabejelentéstől számított B órán belüli távoli hozzáfé
réssel megkezdi a támogatást. A távoli hozzáférés engedélyezését Ajánlatkérő
nek kell biztosítania.

Szoftver támogatás:

o A gyártói szoftver támogatás (Energize Updates) szolgáltatás termékenként
naprakész frissítéseket kell hogy biztosítson: spam, vírus, tartalom kategóriák,
spyware szűrő, behatolás védelem, IM protokollok, szabályok, biztonsági frissí
tések, támadások és dokumentum formátum kategóriákban egyaránt.

o Ezek a frissítéset óránként, vagy szükség esetén akár gyakrabban kell hogy biz
tosítsa

o Ajánlattevő feladata, hogy a fentiekben meghatározott Barracuda eszközökre
biztosítsa a gyártói szoftver támogatáshoz való hozzáférést.

• eszköz a meghibásodott eszközzel teljes mértékben megegyező kell legyen.

• Eszköz meghibásodás esetén a csereeszköz megérkezése után a meghibásodott eszköz
helyszíni cseréje Ajánlatkérő feladata. Ajánlatkérő a meghibásodott eszközt a hibabeje
lentéstől számított 30 napon belül visszaküldi a gyértó részére.

A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hiba javítására érvényesnek
kell lennie a támogatás szolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen
további díj nem számítható fel (beleértve a csereszközök biztosítását is).
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A hibaelhárítás egyes lépései
o Ajánlatkérő telefonos, fax vagy e-mail hibabejelentése,

o Ajánlatkérőnek az eszköz meghibásodását a következő adatok megadásával kelt beje
lenteni: az eszköz típusa, sorozatszáma, firmware verziója, valamint a hiba rövid leírá
sa.

• Az ajánlattévőnek a hiba diagnosztizálásában segítséget kell nyújtani az ajánlatkérőnek

. Amennyiben a hiba elhárítása más módon nem lehetséges, a gyártónak csereeszközt
szükséges biztosítania.

Ajánlattevő feladatai

o a Barracuda védelmi rendszer részét képező hardver elemek vonatkozásában az
előzőekben meghatározott hardver és szoftver gyártói támogatás biztosítása
Ajánlatkérő budapesti telephelyén.

o gyártói szoftver verziók és szoftver használati jogfolytonos biztosítása (a jelenlegi
licence érvényes: 201S.03.27.)

o A támogatási időszak alatt, az év 365 napján 24 órás online szoftver gyártói tá
mogatás és műszaki információk elérése

4. Egyenértékűség

Az eszközökhöz megajánlott licencenek a következőknek kell, hogy megfeleljen:

Szoftver támogatás
o Firmware update
o Energize update

o Attack Definition Updates
o Virus Definition Updates
o Security Definition Updates
o GeolP Definition Updates

. DDoS Prevention
o GLSB service teljes támogatása
• Security policy teljes támogatása

Hardver támogatás
• Barracuda Web Application Firewall 960 eszköz teljes körű hardver támogatása
o Barracuda Load Balancer 640 ADC eszköz teljes körű hardver támogatása
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5. Szükséges dokumentumok

Az ajánlattévőnek a licence szállításkor elektronikusan ás papír formában átadni a licence iga
zolást.

6. A végrehajtás ütemezóse

A szerződés hatályba lépésétől Számított 30 napon belül. A szállító előteljesítésre jogosult.

A szállítási címek (teljesítési hely):
Az Ajánlatkérő telephelye: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
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•0~ 3. számú melléklet a . nyilvántartási Számú szer

•~tNISZ ződéshez
\EMLETI lt’FOKOM\ILNH(ÁClUS
SZOI GM FATÓ /RT.

Nyilatkozat Partner adatairól5

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzélcnek megfelelően): Nádor Rend- Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Nádor Rend
szerház Irodaautomatizálási KR szerház Irodaautomatizálási Kit.

Cé~egyzék szám, EV szám, miíkddési engedély szám, bírósági nyi]vántartási szám, egyéb

szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-074755

Adószám: 10507326-2-42 Adószám: 10507326-2-42

Kapcsolattartó adatai

Név: Kopácsi László Név: Kopácsi László

Telefonszám: ±36-l -470-5005 Telefonszám: ±36-1-470-5005

Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1152 Budapest, Telek u. 7-9

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől ~ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a kovetkezőket is Ici kell token!, amennyiben releváns

Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): -

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): -

Számlavezető bank

Neve: C~ Bank Zrt.

Bankszámla száma: 11100104-10507326-01000003 Bankszámla száma: 11100104-10507326-01000003

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírin, amelyik sor vonatkozik apartnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Pénzforgahni elszámolás [áfa tv. Pénzfoigahni elszámolás [áfa tv.
XIII/A fejezet, 169 ~ (h)] NEM XIII/A fejezet, 169 ~.(h)J: NEM XIIIIA. fejezet, 169 ~ (h)~: NEM

A ‚égleges szeizódés aláírásáig kéijük kitölteni.
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Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
NEM

Milyen tevékenység alapján:

Dátum

Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
NEM

Milyen tevékenység alapján:

Cégszerű aláírás: ...

Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)J:
NEM

Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KPJA [2012. évi CXLVII. tör- KATA [2012. évi CXLVII. tör
vény]: NEM vény]: NEM vény]: NEM

??



. nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

NISZ
TELJESÍTÉS~T IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NI~ ) (a TIB aláírója) beosztása;
Nemzeti Ifffdkommunikáció s (a TIB jóváhagyój a)
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, dokiimentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vallalkozo/Szalhto szamlajat ezen igazolt tetel(ek)ic ben3mJthatja
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték;
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Száflító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:

Cég neve: Nádor Rendszerház K~.

Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

Adószám; 10507326-2-42

Cégjegyzék szám; 01-09-074755

Képviseli: Gombos Tibor

Képviselő titulusa: ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Nádor Rendszerház Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja6 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018. november,, „

6 ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szen’ezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állani vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,

b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely meg
felel a következő feltételeknek:

ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus űnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséröl szóló egyeznénye van,

be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kül földi társaságnak,
hi!) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog

gal bíró jogi személy. jogi személviséegel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bh) és be,) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c,) az a civil szervezet és a vízitársulai. amely megfelel a kö\etkező feltételeknek;
ca) vezető tisztségviselöi megismerhetök.
eb) a civil szervezet ésavizitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc~ székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer\ezet tagállamában Vagy olyan államban ‚an. anlell’el Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséről szóló eg)ezmén’e \an:

Gombos

24



6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég nave:
Ka pcsolatta rtó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Terméki nformá ciók
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennykég:1
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

Szoftve rkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-
to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
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