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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Vevő „Integrált határvédelmi rendszer és távoli elérés szolgáltatás beszerzése a
KÖFOP-1. 0.0- VEKOP-1S-2016-00020 számú „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer bővítése (KKIR3)” című kiemelt projekt keretén belül a Kbt. 81. ~ (1) bekezdése
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le (TED 2018/S 184-416158). Az eljárás során a
Vevő az Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek ajelen Adásvételi
szerződést kötik „komplex IT biztonsági rendszer megvalósítása” vonatkozásában.

1.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, előzmény közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai, valamint
Eladó ajánlati kötöttséggel benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
Műszaki leírást, a szerződés rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok
(ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatások is) rendelkezéseit kell
figyelembe venni.

1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
6:63.~ (5) bekezdése szerint szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.

‘A szerződés szövegében az alvállalkozóra, szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések abbaa az esetben iráiiyadók, amennyiben /
a teljesitésben alvállalkozó működik közre, illetve ajánlattevő ajánlatában szervezet, illetve szakember került bemutatásra. Egyéb esetben az 4 (
alvállalkozókra, illetve szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések a szerződés alkalmazása, értelmezése során űgyelmen kívül ‚7
hagyandóak
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1.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, Így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

1.5. 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
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (]. számú melléklet) foglaltakat.

1.6. Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:1.~ (1) 7.) pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.

2. A szerződés tárgya:

2.1. A szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a Vevő megrendeli és
megveszi, az Eladó pedig eladja és határidőben leszállítja a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott határvédelmi eszközrendszereket, illetve ellátja a kapcsolódó
integrációs szolgáltatásokat (tervezés, implementáció, tesztelés, oktatás, bevezetés).

2.2. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő határvédelmi eszközrendszereket
átvenni, a kapcsolódó integrációs szolgáltatásokat ellenőrizni és azok szerződésszerű teljesítése
esetén a 6.1. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni az Eladó részére.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, hogy a KÖFOP
1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00020 azonosítószámú „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer bővítése (KKIR3)” című kiemelt projekt Támogatási Szerződés módosítása hatályba
lépjen az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.
Vevő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése, valamint 135. ~ (12) bekezdése alapján
kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott
feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes
Aj ánlattevőt.

3.1. Felek a szerződést az alábbiakban részletezett ütemezés alapján határozott időre kötik és
mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
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Feladat
Mér- Sor-

(fejezet Feladat / eredménytermék Határidő
földkő szám

hivatkozás)
Szerződés hatályba

4.2.1 .a Végleges Rendszerterv átadása lépését követő 45nap
(kötbérterhes határidő)

Határvédelmi eszközrendszer
A 4.2. l.a feladat

2. 4.1 (eszközök és licencek)
lezárását követő 3 Onap

leszállítása
Gyártóspecifikus oktatás

A 4.1 feladat lezárását
3. 5.1 megtartása, oktatási anyag

követő 30nap
átadása
Végleges Migrációs terv

4.2.l.b
átadása A 4.2. t .a feladat

4.
Végleges Implementációs terv lezárását követő 30nap

4.2.1.c
átadása

a4.2.1.b és4.2.1.c

2. 4.2.2 Implementáció végrehajtása feladat lezárását követő
4Onap

Tesztelési folyamat lefolytatása
és tesztelési dokumentumok

a 4.2.2 feladat lezárását
6. 4.2.3 átadása

követő 30nap
Végleges üzemeltetési
kézikönyv átadása
Rendszerspecifikus oktatás

5.2 megtartása, oktatási anyag Véghatáridő: a szerződés
átadása hatályba lépését követő

7.
Bevezetés, az integrációs 1 80nap (kötbérterhes

4.2.4 folyamat lezárása, a rendszer határidő)
teljes körű átadása

3.2. A Vevő a határvédelmi eszközrendszer mennyiségi és minőségi átadás-átvételt követően,
a sikeres monitorozás lezárását követő 10 napon belül a jelen szerződés 4. számú mellékletét
képező Teljesítést igazoló bizonylatot — a továbbiakban TIB — állít ki az Eladó részére, amellyel
Vevő igazolja, hogy az ahhoz csatolt mellékletekben szereplő részletezettségnek megfelelő
termékeket/rendszert az Eladó átadta/leszállította. A TIB kiállításával a Vevő igazolja, hogy
teljesítés a Szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.

3.3. A teljesítés helye:
— 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
— 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

3.4. A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítés helye módosulhat más helyszínre.
Vevő a teljesítés helyének módosulásáról írásban tájékoztatja az Eladót.

AZ
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4. A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy megfelel ajelen szerződés 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki
mellékletben foglalt követelményeknek.

4.2. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leszállításra,
integrálásra kerülő termékek bármilyen jellegű meghibásodást, illetve amennyiben kárt
okoznak a Vevő már meglévő eszközeiben, akkor a hibát a jelen szerződés 9. pontja szerint
köteles elhárítani, a kárt köteles megtéríteni, illetve köteles a 9. pont szerinti jótállás vállalására.

4.3. Amennyiben valamely Félnél ajelen 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 ismernie kell.

4.4. Eladó a Kbt. 65. ~ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. ~ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, illetve a teljesítésbe bevonni az eljárást megindító felhívás M.l .); M.2.) és M.3.)
pontjában előírt alkalmasság igazolásához bemutatott szervezeteket.

4.5. A tanúsítványra, a szakemberekre, illetve a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítése kapcsán, a Kbt. 65. g-ának (7) bekezdése
szerint bevont szervezet olyan mértékben köteles részt venni a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amely biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését. A Kbt. 65. ~ (9) bek. alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló szervezet a fentieken túlmenően köteles ténylegesen részt venni a
szerződés teljesítésében, melynek mértékét a Vevő ellenőrzi.

4.6. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek helyett új szervezet
bevonása a Kbt. 138. ~-ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat meg, ha Eladó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt
felelt meg.

4.7. Eladó által megnevezett, a szerződés megkötésekor már ismert alvállalkozók és
szakemberek, mint teljesítési segédek jelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek
felsorolásra1

4.8. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további
alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó
legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal
köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról
benyújtani, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban

2 A végleges szerződés tartalmazza nyertes ajánlattevő ajánlata. illetve a szerződés n~egkötéséneL időpontjában tett nyilatkozata szerint.
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előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.9. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.

4.10. A jelen szerződés 5. számú mellékletének 2) pontjában megnevezett, alkalmasság
igazolásában részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése
esetén Eladó a 4.9. pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a
dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek, amelynek azzal az
alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése
megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Eladó új
alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 4.8. pont szerinti
adatokat/dokumentumokat is meg kell adnia/csatolnia kell.

Szerződő felek rögzítik, hogy az eladó a közbeszerzési eljárásban tett vállalásának megfelelően
köteles a szerződés teljesítésébe bevonni az eljárást megindító felhívás M.2.) a-d pontjában
meghatározott alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására bemutatott
szakembereket, valamint az értékelési részszempontok tekintetében megaj ánlott további 3 fő
CISA minősítésű szakembert és 7 fő, a megajánlott eszköz(ök) gyártójának (gyártóinak)
technológiaspecifikus minősítésével és legalább 3 év rendszerintegrációs tapasztalatával
rendelkező szakembert. Az Eladó által az ajánlatban megnevezett, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek felsorolását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

4.11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Eladó felelősséget
vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal
munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

4.12. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a KM. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.

4.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).

4.14. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást L
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet /
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Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4.15. A Kbt. 139. ~ (1) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező jogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy ajogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá
tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra kerül a
jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a
szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt

4.16. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

5. A szerződés tartalma:

Eladó io~ai, kötelezettséRei:

5.1. Szerződő Felek megállapítják, hogy a szerződés tárgyát képező eszközrendszerekre
vonatkozó gyártói adatlapot és/vagy gyártói dokumentációt az Eladó a Vevő rendelkezésére
bocsátotta, és nyilatkozott a Vevő felé, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközök az 1.
számú műszaki mellékletben foglalt követelményeknek megfelelnek.

5.2. Eladó a szerződés 9. számú mellékletében becsatolásra került dokumentumokkal
igazolja, hogy a kiírásnak megfelelő képesítésű szakemberek a jelen szerződésben foglalt
feladatok végrehajtásához rendelkezésre állnak.

5.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladónak a határvédelmi eszközrendszerrel kapcsolatos
részletes követelményeit az 1. számú műszaki melléklet 4.1. és 4.2. pontja tartalmazza.

5.4. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket átadás-
átvételi eljárás keretében veszi át a teljesítés helyén (mennyiségi átadás-átvétel).

5.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a megajánlott határvédelmi eszközök mennyiségi átadás-
átvétele során Eladó az eszközökkel együtt köteles leszállítani az előírt funkcionalitáshoz
szükséges licenceket, licencigazolásokat és gyártói dokumentumokat.

5.6. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott típusú, gyártmányú és
mennyiségű terméket szállította-e le,
- Eladó az 5.4. pontjában meghatározott dokumentumokat átadta-e.

5.7. Vevő az eszközök átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át
az eszközöket és az eszközök rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
dokumentumokat.



5.8. A mennyiségi átadás-átvételről a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá
2 példányban, amelyből 1 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti meg.
A jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket,
igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek
nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy Sem.

5.9. Az átvétel megtagadása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját

5.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladónak az integrációs szolkáltatással kapcsolatos
részletes követelményeit (Tervezés, Implementáció, Tesztelés és Bevezetés) az 1. számú
műszaki melléklet 4.3. pontja tartalmazza, továbbá az impiementációs szolgáltatás árába
beépülve az oktatással kapcsolatos részletes követelményeket az 1. számú műszaki melléklet 5.
pontja tartalmazza.

5.11. A tervezési és tesztelési feladatok ellátása során elkészítendő dokumentumok
véleményezésére, javítására az 1. számú műszaki melléklet 4.3. pontja (Az elkészítendő
dokumentumok elfogadásával kapcsolatos általános elvárások) az irányadó.
Szerződő felek az átadott dokumentumokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá 2
példányban, amelyből 1 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti meg.
A jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett dokumentumokat
(terveket) továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és
észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel
sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel megtagadása esetén a j egyzőkönyvben rögzíteni kell az
átvétel megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját.

5.12. Az integrációs folyamat keretében az Eladó feladatát képezi továbbá az impiementált és
letesztelt új határvédelmi megoldás teljes körű éles bevezetése az I. számú műszaki melléklet
4.3. pontja szerint (ininthégi átadás-átvétel).

5.13. Vevő a Bevezetés átadásától számított 15 napig monitorozza a rendszert az Eladó
közreműködésével, aki biztosítja a kiemelt helyszíni rendelkezésre állást (hétköznapokon teljes
munkaidőben) és az esetleges hibák felderítését és mielőbbi javítását.

Sikeres a monitorozás, ha a monitorozás során felmerült összes hiba maradéktalanul kijavításra
került a monitorozási időszak utolsó napjáig.

5.14. Amennyiben nem elegendő 15 nap a sikeres monitorozásra, úgy Eladó a 16. naptól
kezdve mindaddig, amíg a monitorozás a fentiek szerint nem minősül sikeresnek, a szerződés
10.4. pontja szerinti hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.

5.15. Vevő a sikeres monitorozás lezárását követő 10 napon belül nyilatkozik a rendszer
átvételéről.

5.16. Az integrációs szolgáltatások részét képező bevezetési feladatok elvégzését követően a
Vevő a pozitív/sikeres kimenetelű monitorozás után kiállítja a rendszer átvételéről szóló átadás- ‚

átvételi jegyzőkönyvet 2 példányban, amelyből 1 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány 4
pedig az Eladót illeti meg. Ezen nyilatkozat az integrációs feladatok lezárását jelenti, az jit 2
integrált határvédelmi eszközrendszer — beleértve a rendszer részeként leszállított termékeket - 7’



teljes körű átadása, minőségi átvétele ezzel megtörténik.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben Vevőnek nyilatkoznia kell, hogy a monitorozási időszak
végén nines kijavítatlan hiba, a jegyzőkönyv mellé mellékelni kell az Eladó által átadott és
Vevő által elfogadott dokumentumok listáját, a tesztelési jegyzőkönyveket, az oktatásokról
felvett jelenléti íveket.

5.17. A teljesítés akkor szerződésszerű a szerződés 3.6. pontja szerinti TIB akkor állítható ki
— ameimyiben a műszaki leírásban foglalt feladatok maradéktalanul elvégzésre kerülnek.

5.18. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes
körűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar
jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a szerződés 1. számú
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

Vevő jogai, kötelezettsé~ei:

5.19. Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó
szakemberei részére, a szállítási és integrációs feladatok elvégzése céljából.

5.20. Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.

5.21. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő határvédelmi eszközrendszereket
átvenni, a kapcsolódó integrációs szolgáltatásokat ellenőrizni és azok szerződésszerű teljesítése
esetén az ellenértéket megflzetni.

5.22. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e a Vevő információbiztonsága.

5.23. Vevő szavatol azért, hogy - az Eladó teljesítéséhez - általa az Eladónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.

6. A fizetendő ellenérték
6.1. A jelen szerződés tárgyát képező határvédelmi eszközrendszerek, illetve a hozzá
kapcsolódó integrációs szolgáltatások vételára 424.239.937.- Afa, azaz Négyszázbuszon
négymillió-kettőszázharminckilencezer-kilencszázharminchét ± Afa, melyet
részletesebben ajelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.2. A 6.1 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

7. Fizetési feltételek

7.1. 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 irányába terheli.
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7.2. Eladó ajelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által
aláírt TIB alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A számla
mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB, a szerződés teljesítése során kiállított,
eszközök és dokumentumok átadására vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyvek (mennyiségi,
minőségi átadás-átvétel), és az oktatás során aláírt jelenléti ívek egy-egy példánya. Számla
kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem
felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak.

7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a KÖFOP-1 .0.0-VEKOP-15-20l6-
00020 számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKJR3)” című
projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak
kerül kifizetésre.

7.4. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt, Eladót megillető nettó vételár a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül
az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (6) bekezdéseiben valamint
a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a
Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a
hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

7.5. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges olyan fizetési késedelemért,
amelyért nem felelős a Vevő felelősséggel nem tartozik.

7.6. Eladó két számla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult - ide nem
értve az előlegszámlát — az alábbiak szerint:

— Eladó az 1 db — a vételár 20%-áról szóló - részszámlát a jelen szerződés 3.1.
pontjában szereplő táblázatban 1. mérN5ldkőhöz rögzített feladat elvégzését
követően jogosult kiállítani

— Eladó a — vételár 80%-áról szóló - végszámlát a jelen szerződés 3.1. pontjában
található táblázatban 2. mérföldkőhöz rögzített feladatok elvégzését követően, a
jelen szerződés tárgyát képező rendszer teljes körű átadását követően jogosult
kiállítani

Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a fentiekben hivatkozott számlákat szerződésszerű
teljesítését követően, a 7.9. pont előírásainak megfelelően jogosult kiállítani. A számláknak
meg kell felelnie a 2000. évi C. törvény 167. *-ában foglaltaknak.

7.7. A számlák szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlákat a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, RE: 133,) küldi.

7.8. A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:



- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a számláit szerepeltetni szükséges a szállított eszközöklszolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt címét, illetve azonosítószámát:

KOFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00020 „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer bővítése (KKIR3)”

7.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla ÁFA értéke a számla Vevő általi kézhezvételét
követő 15 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a Vevő által közvetlenül az Eladó
bankszámlájára ajelen szerződésben és a Ptk. 6:130. ~-ában részletezettek szerint. Amennyiben
a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 15 napos fizetési határidő a
befogadható, szabályszerűen kiállított számla beérkezésének napjától számítódik.

7.10. Ajelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformáj ában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.11. Eladó az ÁFA késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (1)
bekezdése szerint jogosult az ÁFA értéke utáni késedelmi kamatra.

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

7.13. Vevő mentesül az késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól az ÁFA megfizetése
vonatkozásában, amennyiben Eladó a számlát nem a 7.9. pontban meghatározott címre nyújtja
be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.14. Vevő rögzíti, hogy ajelen szerződés tárgyát képező beszerzés a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet (jelen fejezet alkalmazásában: Kormányrendelet) hatálya alá tartozik, és jelen
szerződés ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a
Kormányrendelet 119. *-a alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege
50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

7.15. A szállítói előleget az előlegbekérő dokumentum Vevő részére történő benyújtásán
keresztül az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában
a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

7.16. Előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása
tekintetében a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Előleg
igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító
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Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134. * (6) bekezdése vagy a
Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot ny~t vagy a Kormányrendelet
118/A ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az elöleg
visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő
elszámolásig kell rendelkezésre állnia.

7.17. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül
levonásra.

7.18. A Vevő - a szállítói előleg folyósítását követően - az Eladó által megküldött
előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül köteles záradékolni és a Támogató
részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

7.19. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapj aiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

7.20. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összeMggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

8. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, Szavatosság

8.1. Vevő a jelen szerződés keretében átadott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben
meghatározottak szerint használhatja, és nem jogosult azokat harmadik személynek ingyenesen
vagy ellenérték fejében átadni. A Vevő az eszközökről - biztonsági másolat kivételével -

másolatot nem készíthet, illetve azokat nem ruházhatj a át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább
más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet annak érdekében, hogy a licencekkel
megegyező forráskódot hozzon létre. Az eszközök használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

8.2. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának
valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.

8.3. Vevő a jelen szerződés alapján leszállított eszközökre a termék gyártója által
meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

8.4. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8.5. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
eszközök saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló -

rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
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8.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Ennek megsértése esetén Vevő .. a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.

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

9. Jótállás és üzemeltetés támogatás

9.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó 12 hónapig tartó jótállási és üzemeltetés támogatási
szolgáltatást vállal, melynek kezdete a pozitív kimenetelű monitorozás után a rendszer
átvételéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításának időpontja.

9.2. Eladó az eszközök és licencek tekintetében üzemeltetés támogatás keretében a
következő feladatokat köteles ellátni:

• publikusan elérhető tartalmakon felül hozzáférési lehetőséget biztosít a gyártó technikai
dokumentációihoz, szoftverti~issítéseihez,

. hozzáférési lehetőséget biztosít a gyártó(k) szakértőihez, akik segítenek a felmerülő
problémák megoldásában,

. biztosítja az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét,
• nemcsak az egyes rendszerelemek, hanem azok egységes működésének vonatkozásában

is biztosítja a szakértői támogatást az esetlegesen felmerülő működési problémák
mielőbbi elhárítása érdekében.

9.3. Eladó jótállást vállal a jelen szerződés keretében szállított eszközök kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított eszközök mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés 1.
számú mellékletben található műszaki követelményeknek.

9.4. A jótállásnak a normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell
lennie. Eladó jótállás keretében kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a megajánlott
hardver vagy szoftver elem a jótállási időn belül meghibásodik, úgy garanciális hiba esetén
legfeljebb 4 órán belül megkezdi a megajánlott hardver vagy szoftver elem javítását / a
meghibásodott eszközzel megegyező csereeszköz saját költségen történő biztosítását. Ajótállás
keretében kicserélt új eszköz jótállására jelen (9.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.5. Eladó a teljes rendszer tekintetében jótállást vállal arra, hogy bármilyen hardver vagy
szoftver hiba felmerülése esetén (különösképpen azon hibák, amely a tesztidőszakban futtatott
teszteset jóváhagyását is akadályozták volna) a hiba kijavítását legfeljebb 4 órán belül
megkezdi.

9.6. Amennyiben Eladó neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.



9.7. Ajótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség időtartama alatt, annak teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási és
szoftverekhez kapcsolódó költséget — az Eladó viseli.

Az üzemeltetés támogatásnak nem része az eszközök, rendszerek rendszeres karbantartási
tevékenysége, melyet az üzemeltető Vevő végez.

9.8. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a megajánlott eszközök gyártója, vagy
jogszabályi előírások ajelen szerződésben előírt 12 hónapnál hosszabb idejű jótállást biztosít,
úgy az adott termék esetén ezen gyártói, vagy jogszabályi jótállási idő illeti meg a Vevőt.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott végleges
rendszerterv átadására vonatkozó részhatáridőre, illetve a véghatáridőre vonatkozó
kötelezettségét késedelmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős, úgy késedelmi kötbér
fizetésére köteles.

10.2. A késedelemi kötbér mértéke naptári naponként a kötbéralap 1 %-a. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a jelen szerződés 6.1.
pontjában rögzített nettó vételár.

10.3. A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll — választása szerint
— a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól

10.4. Eladó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles vagy a szavatos-sági
igények teljesítésére a Vevő választása szerint. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan
teljesített mérföldkő a nettó vételár. A hibás teljesítési kötbér mértéke mérfiildkövenként a nettó
vételár 30 %-a.

10.5. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén
Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés 6.1. pontjában
rögzített nettó vételár 20 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő
Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő
jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki az Eladó kártérítési felelősségét, melyért
helytállni tartozik.

10.6. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

10.7. Vevő a szerződésen alapuló vételárból eredő tartozásával szemben csak ajogosult által
elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt
állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglaltak alapján
jogosult beszámítani.

10.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.



10. 9. Szerződő felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:187. ~ alapján a Vevő vagy kötbér felszámításával
vagy a szavatossági igényei érvényesítésével élhet.

Egyéb biztosíték:

10.10. A felek rögzítik, hogy az Eladó a szerződés 6.1’ pontjában rögzített nettó vételár 5%-
ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles teljesíteni a Vevő felé legkésőbb a
szerződés hatálybalépésekor, melyet óvadékként a Vevő bankszámlájára történt
befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető
kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető
kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani.

10.11. A Teljesítési biztosítékot az Eladónak legkésőbb a szerződés hatálybalépésének
időpontjára rendelkezésre kell bocsátania. A Teljesítési biztosítéknak a teljesítési
véghatáridőig érvényesnek kell lennie. (7. számú melléklet)

10.12. Ha és amennyiben az Eladó a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően
teljesíti — különösen nem a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek
megfelelő eszközök esetén -‚ úgy Vevő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Vevő a
telj esítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja.

10.13. A felek rögzítik továbbá, hogy az Eladó a hibás teljesítésére kikötött igények
biztosítékaként a szerződés 6.1. pontjában rögzített nettó vételár 5%-ának megfelelő mértékű
biztosítékot köteles teljesíteni a Vevő felé a teljesítés időpontjában, melyet óvadékként a Vevő
bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított
— a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó — kötelezvényével lehet nyújtani.

10.14. A hibás teljesítésére kikötött biztosítékot a pozitív kimenetelű monitorozás után a
rendszer átvételéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításának időpontjában kell
rendelkezésre bocsátani. A hibás teljesítésére kikötött biztosítéknak ajótállási határidő végéig
kell rendelkezésre állnia.

10.15. Az Eladó által rendelkezésre bocsátott teljesítési biztosíték, vagy annak megmaradt
része — ha a teljesítési határidő végéig olyan helyzet állt elő, hogy a Vevő a teljesítési biztosíték
hatálya alá eső célra felhasznált a teljes biztosíték összegéből -‚ adott esetben átalakulhat hibás
teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékká, vagy abba beszámítható.
Vevő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték esetében az
eljárást megindító ajánlattételi felhívásban a Kbt. 134. ~ (7) bekezdés alapján lehetővé tette azt
is, hogy a fizetési számlára történő befizetés helyett a biztosíték a teljesítésért járó ellenértékből
visszatartás útján kerüljön biztosításra, ez ún. „Garanciális Visszatartási Összeg”.

10.16. A felek megállapodnak abban, hogy a „Garanciális Visszatartási Összeget” a Vevő az
Eladó végszámlájából tartja vissza. A „Garanciális Visszatartási Összeg” a Vevő jótállási
jogosultságainak biztosítékaként szolgál. A szerződésben kikötött jótállási időszak (9. pont)
leteltekor a visszatartott összeg az Eladót illeti meg, feltéve, hogy a Vevő — az Eladó által nem
teljesített —jótállási igényeinek fedezésére korábban nem vette igénybe.
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10.17 A Kbt. 134. * (8) bekezdés alapján az Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra
áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartaninak megfelelően
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1. A felek az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés
megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.

11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 10.2 pont alapján eléri a maximumot,
c) Eladó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó

felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti,
d) az 1. sz. mellékletben definiált kritikus hibák száma eléri a 1 0-et.

11.4. Vevő a Kbt. 143. *-ának (t) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

11.5. Vevő köteles a szerződést a Kbt 143. * (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.

11.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen
szerződés 4.12. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal — felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.

11.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget. ‚!‘ ~



11.9. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. * alapján a Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb j ogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha
az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.

11.10. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha sz Eladó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta

It. 11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.

12. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

12.1. Felek kijelentik, hogy:
- Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik

személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról,

amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

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 tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát az arra illetékes megtilthatja.

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzteti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
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13.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

13.6. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.

13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatj a ki.

13.8. Az Eladó és a.z Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
munkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot
tenni (& számú melléklet).

14. Vis major
14.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes, a hibás teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye. Ajelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan
esetekre vonatkozik, amely az Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki
fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiomak közvetlen összefüggésben
kell állnia az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
meghiúsulással.

14.2. Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem
gátol.

14.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül Oly módon,
hogy az Eladóhoz erről írásos értesítést küld.

t5. Kapcsolattartás, értesítések

15.1. Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:

a) Vevő részéről:

Név: Bogó Viktor
Beosztás: proj ektigazgató
Telefonszám: ±3617957013
Mobiltelefon szám: ±36304093345



E-mail Cím: bogo.viktor®nisz.hu

ás

Név: Elek József
Beosztás: alapinfrastruktúra üzemeltetési osztályvezető
Telefonszám: ±3617957155
Mobiltelefon szám: ±36304759069
E-mail Cím: elek.jozsef®nisz.hu

b) Eladó részéről:

Név: Kunos Imre
Beosztás: IT biztonság üzletág vezető
Telefonszám: ±36 1 371 8000
Mobiltelefon szám: ±36 (30) 3977972
E-mail cím: imre.kunos@snt.hu

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Név: Bogó Viktor
Beosztás: proj ektigazgató
Telefonszám: ±3617957013
Mobiltelefon szám: ±36304093345
E-mail cím: bogo.viktor®nisz.hu

és

Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és infrastruktúra üzemeltetési igazgató
Telefonszám: ±3617953189
Mobiltelefon szám: ±36209628584
E-mail Cím: juhasz.attila®nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott
kapcsolattartójaJteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/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.

15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) 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.
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15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
j oghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének 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 munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

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

16.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.3. Amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, ágy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.

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

16.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől 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.

16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény — az irányadók.

16.7. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.

16.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog,jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról
is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.
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16.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe — minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül — a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen szerződés szövegszerűen
nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
j óváhagyólag írtak alá.

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

6. számú melléklet
7. számú melléklet
8. számú melléklet
9. számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítésigazolás (minta)
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), illetve szakemberek
jegyzéke
A Kbt. 125. * (7) bekezdése szerinti meghatalmazás3
Teljesítési biztosíték
Titoktartási nyilatkozat
Szakmai igazolás

Dáh~o’r~~2o 4(Q•

Bancsics Ferenc
vezérigazgató. .

NISZZrt
Vevo

S&T Consulting Hungary Kít.
2040 Budaőrs, Puslcás Tivadar űt t~.
~13.09-119660

Adószám: 11779177.2.44
5.

‚ Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha Eladó külföldi adóilletóségü

2O\~

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag íiják alá.

Szabó Péter Dezső, ügyvezető iga~ató
Kulcsár Sándor, gazdasági iga~ató

S&T Consulting Hungary Rendszer)htegrációs &
Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság

Eladó


