
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokoinmunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székbely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Baukszáinlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

mint Megrendelő, a Megrendelő,

másrészről a(z)

Székheljr

Cé~jegyzékszám:
Adószáin:

KEF azonosító száma:
Székhely:
Nyilvántartó cégbíróság:
Cé~jegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jogosult:

Név:

Név:
KEF azonosító száma:
Székhely
Nyilvántartó cégbíróság:
Cégjegyzékszám:

Duna Elektronika Kü.
100019
1 183 Budapest. Gyömrői út 99.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01-09-368988

Adószám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jogosult:

12029145-2-43
12029145-4651-1 13-01
10900011-00000002-22560108
Juhász Gábor, Peter Paul Freed ügyvezető

Név: FLAXCOM HOLDING Zrt.
KEF azonosító száma: 200267
Székhely: 1 149 Budapest, Mogyoródi út 53.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-045798
Adószám: 13985677-2-42

1 A végleges szerződés tartalmazza. SZIgnálom
dr. Kiss Dávid Károiy

Szerződés nyilvántartási szám’ (i...k. ~

1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cg. 01-10-041633
10585560-2-44
K&H 10403239-00027 1 83-0000000 1
Bancsics Ferenc
vezérigazgató

továbbiakban:

KEF azonosító száma:

Nyilvántartó cégbíróság:

100061
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Statisztikai számjel:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01-10-041733

Név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Pénzforgalmi számla száma:

10649297-2-44

Képviseletre jo2osult:

10649297-4741-114-01
10918001-00000057-22480051
Kucska Árpád vezérigazgató

Bravonet KfI.
200519
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01-09-977241
23768569-2-42
23768569-4652-1 13-01
11794008-20540285
Berke Tamás ügyvezető igazgató
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Statisztikai számjel: 13985677-6810-114-01
Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jogosnlt:

10300002-10580660-49020014
Harasztos Frigyes vezérigazgató

Név:
KEF azonosító száma:
Székhely:
Nyilvántartó cégbíróság:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kit

Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla
Képviseletre jogosult:

száma:

201287
1149 Budapest, Angol utca 32. 4. épület 2. emelet
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01-09-280382
14160080-2-42
14160080-7219-1 13-01
10404089-50526767-78661008
Kovács Zoltán Lajos ügyvezető igazgató

Név:
KEF azonosító száma:
Székhely:
Nyilvántartó cégbíróság:
Cégjegyzékszám:

PANOR Informatika Zrt.
201285
1146 Budapest, Hungária körút 166. B. ép.
Fővárosi Törvényszék Cégbirósága
01-10-048924

Adószám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jogosult:

25119071-2-42
25119071-6202-114-01
14100000-26040549-01000003
Soós Tamás vezérigazgató

Név:
KEF azonosító száma:
Székhely:
Nyilvántartó cégbíróság:
Cégjegyzékszám:

RacioNet Zrt.
100082
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01-10-045565

Adószám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jo2osult:

13846606-2-44
13846606-6202-114-01
10102093-56990600-01000008
Schmidt Pál általános vezérigazgató-helyettes

RUN-IT Informatikai és Befektetési KR
201333
1053 Budapest, Reáltanoda utca 16.4. em. 18.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
01-09-934756
12446636-2-41
12446636-6209-1 13-01
12010501-01319155-00100002
Schattman Gábor ügyvezető

Név:
KEF azonosító száma:
Székhely:
Nyilvántartó cégbíróság:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:

Szinva Net Zrt.
100102
3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
05-10-000527
24962106-2-05

Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jogosult:

24962106-4651-1 14-05
10300002-25500174-00003285
Bánszki Attila vezérigazgató

Név: TelviceKfl.
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Név:
KEF azonosító száma:
Székhely:
Nyilvántartó cégbíróság:
Cég jegyzékszám:
Adószám
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla száma:
Képviseletre jogosult:



2040 Budaörs, Szabadság út 135.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
13-09-154539
13339076-2-13
13339076-6209-1 13-13
10102103-52864400-01000000
Szajkó György ügyvezető igazgató

Név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kit
KEF azonosító száma: 100115
Székhely: 1 117 Budapest, Budafoki út 97.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cég,jegyzékszám: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Statisztikai számjel: 12048898-6209-113-01
Pénzforgalmi számla száma: 10300002-20378729-00003285
Képviseletre jogosult: Nemes Csaba ügyvezető

mint Vállalkozók (a továbbiakban együtt: Vállalkozó), .

Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együtt Felek) között alulírott he
lyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által
TED 2018/S 025-052837 (KE-l571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére „Hálózati aktív eszközük beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások te(jesítése-2018”
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a
Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KIvIO 101-0 1O9NET1 8.
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapos időtartam
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Áfa.

Vállalkozó egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Vállalkozó jelen szerződést — meghatalmazás alapján —

a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.2

Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerzőclésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállal.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jog
szabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő— hivatko
zott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„KOF rendszerben üzemelő, meglévő Juniper eszközök gyártói támogatásának megújítása”

2 A szerződés véglegesítése során kerül véglegesítésre vagy törlésre.
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Székhely:
Nyilvántartó cé2bírósáz:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi számla

KEF azonosító száma: 200325

Képviseletre jogosult:
száma:



t~rgyú eljárás eredményeképpen létrejött Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó
pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott részletezés szerinti szolgál
tatások nyújtását (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Vállalkozó ajánlatának részét képező
Ajánlattételi lapnak/ár részletező táblázat megfelelően kell kiállítani), jelen szerződésben és az 1.
számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelően.

2.2. A szerződés I. számú melléklete tartalmazza azoknak az eszközöknek a felsorolását, amelyekre a
szerződés szerinti gyártói támogatás vonatkozik.

2.3. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az EURO ONE Számítástechnikai
Zrt. teljesíti.

2.4. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak mellékleteiben kerül
tek meghatározásra.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Vállalkozó a jelen szerződésben és az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatásokat jelen
szerződés hatálybalépésétől 2019. október 01-ig köteles biztosítani.

3.2 Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor, legkésőbb azonban a hatályba lépést követő 8 napon
belül köteles átadni Megrendelőnek a jelen szerződés 4.4. pontja szerinti gyártói támogatásról szóló
igazolást. Ezzel egyidőben a gyártói támogatásra vonatkozó jogosultságnak regisztrálásra kell kerül
nie a Gyártó (Juniper) rendszerében.

3.3 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő
aláíráskor:
a) Megrendelő már rendelkezik a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. *
(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. ~
(3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, Úgy jelen szerződés a mindkét fél által történő
aláírással lép hatályba.
b) Megrendelő még nem rendelkezik a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés napja a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja
szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzése. Megrendelő a Záró
Tanúsítvány kézhez vételéről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni
Vállalkozót. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró
tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követö napon.
d) A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Megrendelő a szerződés aláírásakor tájékoztatja
Vállalkozót.

3.4 Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

3.5. A teljesítés helye: Megrendelő 1149 Budapest, Róna u. 54-56. szám alatti telephelye

4. A teljesítés módja, hibajavítással kapcsolatos elvárások

4.1. Vállalkozó köteles a - jelen szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a KM-ben, meghatáro
zott követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani -‚ feladatokat teljesí
teni ajelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint.

4.2. A gyártói támogatás keretében teljesítendő szolgáltatásokat, hibajavítással kapcsolatos határidőket és
szerződés keretében teljesítendő szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes elvárásokat a szerződés I.
számú melléklete tartalmazza.

4.3. A teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben Vállalkozó szakembere nem rendelkezik
magyar nyelvtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsé
ge.
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4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontja szerinti gyártói
támogatásra vonatkozó az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú
melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatások Jelen szer
ződésben meghatározott időtartamig (3.1. pont) történő igénybevételére való jogosultságot hitelt ér
demlően igazoló, cégszerűen aláírt dokumentumot, és a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot,
dokumentációt és valamennyi szükséges információt (a továbbiakban együtt: gyártói támogatásról
szóló igazolás) köteles Megrendelőnek elektronikus úton megküldeni licenceadmin~inisz.liu e-mail
címre, a 3.2. pontban meghatározott időpontig.

4.5. Vállalkozó köteles korlátlan, heti 7x24 órán JTAC hozzáférést biztosítani Megrendelő részére az
alábbi elérhetőségeken:
telefonszám: 20-367-8992
e-mail: nisz.kof-Juniper.help(ö~euroone.hu

4.6. Vállalkozó a jelen szerződés és az 1. számú melléklet szerinti szolgáltatások biztosítása érdekében a
hét minden napján 7x24 órában köteles biztosítani Megrendelő hibabejelentéseinek fogadását:
e-mail:

4.7. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) hibát bejelentő személy neve, beosztása, telefonszáma
b) meghibásodott eszköz megnevezését, típusát, és sorozatszámát
c) annak a helyszínnek (pontos cím) megadása, ahol a meghibásodott eszköz található,
d) észlelt hibajelenség leírása.
e) a hibaelhárításban résztvevő kapcsolattartó neve és telefonszáma

4.8. A hibajavításról munkalapot kell felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) hibabejelentés időpontja,
b) hibajavítás megkezdésének és befejezésének időpontja,
c) hibajavítás helyszíne,
d) az eszköz, rendszer megnevezése, azonosító adatai (típus, gyári szám),
e) annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése

megtörtént,
f) hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
g) hibajavítást végző szakember(ek) neve, beosztása.

4.9. A hibajavítás megtörténtét Megrendelő a munkalap aláírásával igazolja. A munkalapot három pél
dányban kell kiállítani, melynek egy példánya Megrendelőnél marad, két példányt Vállalkozó kap.

4.10. A hibajavítással kapcsolatban felmerülő logisztikai feladatok megoldása (p1. helyszíni megjelenés,
cserealkatrész kiszállítása, hibás alkatrész elszállítása) Vállalkozó feladata.

4.11. Alkatrészcsere, valamint csereeszköz biztosítása esetén a csereeszköz, valamint a felhasznált alkat
részjótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint 12 hó
nap. A csereeszköz és a kicserélt alkatrész Megrendelő tulajdonába, míg a kicserélt hibás eszközök
és alkatrészek Vállalkozó tulajdonába kerülnek. Vállalkozónak a meghibásodott eszközzel vagy at
katrésszel megegyező, hibátlan, a beszerelést megelőzően sehol nem használt csereeszközt vagy al
katrészt kell biztosítania.

4.12. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő, amely akadá
lyozza a határidőben történő teljesítést úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a ké
sedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint
az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kell. Megrendelő késedelme Vállalkozó egy
idejű késedelmét kizárja.

4.13. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe a
Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.
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4.14. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásá
ban részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása),
akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) - (4) bekezdéseiben foglaltak szerint
kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.15. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a Jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség — je
len szerződés szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

4.16. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha magajárt volna el. Ha Jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt feltételek megsértésével
von be alvállalkozót Jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek voba be.

4.17. Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesí
teni.

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

5. Teljesítésigazolás

5.1. A jelen szerződés 4.4. pontja szerinti gyártói támogatásról szóló igazolás sikeres megküldésé
ről/átvételéről Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti az átadás-átvétel időpontját, az
átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, Megrendelő észrevételeit, valamint Megrendelő kifeje
zett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.

5.2. A gyártói támogatásról szóló igazolás átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni,
melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:

az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

5.3. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le melyre a jelen pont
(5. pont) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt átadás-átvétel időpontját Megren
delő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja az eredménytelen átadás-átvételt követő
nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően Megrendelő a meghiúsulás jogkövetkezményének
alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következ
ményeként megilletik.

5.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség követel
ményének figyelembevételével állapították meg.

5.5. Megrendelő a jelen szerződés 4.4. és 5.1 pontjában meghatározottak sikeres teljesítését követően
haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot,
melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza, és amelyet mindkét Félnek alá
kell írnia. A Teljesítést Igazoló Bizonylat kötelező melléklete a 5.1. pont szerinti átadás-átvételi
jegyzőkönyv. A Teljesítést Igazoló Bizonylatban ajótállási idő kezdetét rögzíteni kell.

5.6. Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó
annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot át nem vagy nem teljeskörűen adja át.

Oldal6/20



A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások szerződéses árát, egységárát jelen szerződés 2. szá
mú melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUE.

6.2. Vállalkozót megillető díj teljes összege (jelen szerződés nettó értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 30.549.300,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA,
azaz harminemillió-ötszáznegyvenkilencezer-báromszáz forint ± közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó.

6.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendel
kezések az irányadóak.

6.4. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a jelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 3.2 pontjában meg
határozott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, továbbá a 2. számú mellékletben meghatáro
zott időtartamú jótállást, valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költsé
get, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbe
szerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 1% ± AFA. A közbeszerzési díjat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.

6.5. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Vállalkozó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben
a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak összege a számlá
ban külön sorban kerül feltüntetésre.

7. Fizetési feltételek

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

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi teljesítését adóiga
zolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Megrendelő
ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

7.3. Vállalkozó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1) (6) bekezdésében
foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek megfelelő
en, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében, foglaltak alapján kiállított
számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Vállalkozó a Megrendelő által alá
írt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséről egy (1) számla kiállítására jogosult.

7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

7.6. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezését,

VTSZ/SZJITEAOR számát,
b) a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszáznot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
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7.7. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXWI. törvény (Áf~
tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak

7.8. A 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. Amennyiben Megrendelő kifogást
emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10
naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fIzetési határidő a számla újbóli benyújtását köve
tően Újra kezdődik.

7.9. Az Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktala
nul értesíteni.

7.10. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.12. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a szám
lát nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

7.13. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társa
ság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkal
masak. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, bogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

7.14. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Megrendelőt Írásban értesíteni.

7.15. Az Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mélyre.

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

8. JótáHás, szavatosság, szerzői jogok

8.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében biztosított szolgáltatásokra jótállást vállal, a KM-ben meghatá
rozott időtartamra, a KI’vI-ben meghatározott feltételek szerit. Vállalkozó jótállási, szavatossági fele
lősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótál
lási idő kezdete a gyártói támogatásról szóló igazolás átvételének az időpontja.

8.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8.3. A 8.2 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően is
terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelőjogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő —

a kártérítési igényének fenntartása és a mcghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett —

jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

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

\AL
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9. Kötbér

9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért felelős, Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait
nem teljesíti, Vállalkozó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás)
függően — késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

9.2. A késedelmi 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 ajelen szerződés nettó
értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. 25 napot meghaladó késedelem ese
tén Megrendelő jogosult az egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a 9.3 pont
szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

9.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, ameny
nyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

9.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy
kötbér alkalmazható.

9.5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melyet a Vállalkozó kiállítástól számított 8 na
pon belül fizet meg a Megrendelő bankszámlájára. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét a szerződés 6.2. pontja szerinti díjból visszatartani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

9.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesíté
sének lehetőségét. A Ptk. 6:1 87. ~ (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban
módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra vonatkozó
előírásaira.

10.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli érte
sítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni. Súlyos szerződésszegésnek mi
nősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy hibásteljesítési kötbér eléri a inaximumot,
c) Vállalkozó megsért jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. titoktartási kötelezettség megsértése pontjában szabályozott esetben,
e) Vállalkozó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott köte

lezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

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

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

10.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~
(3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
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10.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el Vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő meg
szűnését határozta el.

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

10.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Á szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

10.10.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

11. Titoktartás

11.1. VáHalkozó vállalja, az
-Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglaltakat, továbbá
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat, azaz
az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, vala
mint,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infotv.) 26. ~-ában, és az 1. mefléklet, III. 4. pontjában foglaltakat, amelyek alapján a
szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt Vállalkozó
még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.

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

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

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

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

12. Felek közötti kapcsolattartás

12.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
sult
Neve: Elek József
Beosztása: Alapinltastruktúra üzemeltetési osztályveze

tő
Telefonszáma: +3617957155
Mobiltelefon száma: ±36304759069
e-mail címe: Elek.Jozsef@nisz.hu AOldal 10 / 20



12.2.

12.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kap
csolatot. Bármelyik Fél jogosult a 12.1., 12.2. pontban meghatározott kapesolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattar
tók, 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 kapesolattartó személyek a szerző
désmódosításra nem jogosultak.

12.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződés-
szerű megküldésnek minősiH, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

12.5. 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 érkezett. A tér
tivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkisérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, 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 bi
zonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

12.6. 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 kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.
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Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogo
suit
Neve: Koresolay Zsolt
Beosztása: információ biztonsági tanácsadó
Levelezési címe: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Telefonszáma: 20-367-8992
Mobiltelefon száma: 20-367-8992
e-mail címe: korcsolay.zsoit~euroone.hu

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek:

Megrendelő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve: Bakos Béla
Beosztása: Kormányzati adatközpont és rendszerüze

meltetési ágazati igazgató
Telefonszáma: +3617955017
Mobiltelefon száma: +36305764722
e-mail címe: Bakos.Bela@nisz.hu

Neve: Juhász Attila
Beosztása: Kormányzati adatközpont és in&astmktúra

üzemeltetési igazgató
Telefonszáma: ±3617953189
Mobiltelefon száma: +36209628584
e-mail címe: juhasz.attila®nisz.hu
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13. Vis Major

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

13.2. A Jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, ame
lyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be, ame
lyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy kés
leltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
Jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak,
így különösen;
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, füldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirá

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

rorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

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

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

13.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll —

választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

14. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

14.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítot
tak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló Jellegű szerző
dés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

14.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek
együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

14.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kereté
ben felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen köte
lesek egymást írásban tájékoztatni.

14.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják megol
dani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálásá
ra a rendes bírósági fórumokat választják.

14.5. l-la bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott vala
mely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem Jelenti azt, hogy ugyanannak a feltétel-
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nek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a
követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról tör
ténő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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

14.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkalma
zandó 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 kö
telezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá,
ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi
és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jog-
cselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

14.8. Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó erre vonatko
zó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől 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.

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

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (ajánlattételi
lap)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 14 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.

Budapest, 2019

Banesics Ferenc ‚~ZOtn,~ /
vezérigazgató ~‚kozó

Megrendelo

L
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. nyilvántartási számú szerződési. számú meHéklete

NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KOF rendszerben üzemelő, meglévő Juniper eszközök gyártói támogatásának megújítása

Műszaki leírás

1. A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége: A Kormányzati Felhő (továbbiakban KOF) rend
szerben üzemelő, jelen műszaki leírás 3. pontjában felsorolt, meglévő Juniper eszközök gyártói támogatá
sának megújítása 2019. október 01-ig.

2. Az ajánlati árnak a 3. pontban található táblázatban szereplő eszközök, következő követelmények
szerinti gyártói támogatását kell tartalmaznia az 1. pontban megadott időpontig:

o heti 7x24 órás, magyar nyelvű liibabejelentés lehetősége elektronikus levélben (email), elektroni
kus levélben (email) történő visszaigazolással
. a bejelentést követően 4 órán belüli reakcióidő a bejelentésre, ezzel párhuzamosan a hibajavítás
azonnali megkezdése
o a működést lehetetlenné tévő — vagy súlyosan korlátozó — hardver és/vagy szoftver meghibásodás
esetén — értve ezalatt az eszközök által támogatott rendszer vagy rendszerek valamely komponensének
olyan hibáját, amelyre megkerülő megoldást nem tud ajánlani az Ajánlattevő, és amely az Ajánlatkérő
normális üzletmenetét Jelentős mértékben akadályozná (példa: a funkciót biztosító modulok működése
leáll, adatvesztés fordul elő; a rendszer működése a használhatatlanságig lelassul; a rendszer a teszt alatt
többször leáll vagy újraindul), vagy olyan hibája, amely az Ajánlatkéső normális üzletmenetét megnehezí
tené, késleltetné (példa: üzleti műveletek végrehajtás nem működik).áthidaló megoldás biztosítása szüksé
ges a bejelentéstől számított 12 órán belül további díjtól mentesen (az áthidaló megoldást a végleges meg
oldás rendelkezésre állásáig szükséges biztosítani)
. ún. NBD (Next Business Day — következő munkanapi), a meghibásodott eszközzel megegyező
csereeszköz — mely Ajánlatkérő tulajdonába kerül - biztosítása, mely eszköz cseréjénél a meghibásodott
eszköz nem marad Ajánlatkérő tulajdonában/átadásra kerül Ajánlattevő felé
o gyártói végfelhasználói tudásbázisokhoz történő közvetlen hozzáférés biztosítása,
o gyártói partneri tudásbázisokhoz történő hozzáférés, Ajánlattevő közreműködésével,
o garanciális eszközcserékkel kapcsolatos logisztika biztosítása (helyszíni megjelenés, cserealkatrész
kiszállítása, hibás alkatrész elszállítása stb.),
o korlátlan heti 7x24 órás telefonos, email-es JTAC hozzáférés
o szoüver&issítések elérése

3. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő következő eszkőzeire kell a gyártói támogatást biztosítania:

2 ACNP8396 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-l-l0-40
3000

ACNKSO7 1 Services Processing
3000

Card for SRX SRX3K-SPC-1-lO-40
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3 ACNP528O Juniper 2x1OGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP
SRX3000

4 ACNP5300 Juniper 2x1OGE XEP CFM for SRX3K-2XGE-XFP
SRX3000

5 ACDJ3924 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40
3000

6 ACMZO653 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40
3000

7 ACMZO654 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40
3000

8 ACNC5728 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40
3000

9 ACNF1 181 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1 -10-40
3000

10 ACNM8476 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40
3000

11 ACNP2 153 Juniper 2xlOGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP
SRX3 000

12 ACNR3413 Juniper 2x1OGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP
SRX3 000

iT AB3013ÁJ0024 SRX 3600 Chassis, Midplane, Fan SRX3600BASE-AC
14 AB3013AJ0026 SRX 3600 Chassis, Midplane, Fan SRX3600BASE-AC
15 AB3013AJ0027 SRX 3600 Chassis, Midplane, Fan SRX3600BASE-AC
16 AB3O13AJOO3O SRX 3600 Chassis, Midplane, Fan SRX3600BASE-AC
17 ACÁR1788 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40

3000
18 ACDH4266 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40

3000
19 ACDJO543 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40

3000
20 ACDJO657 Services Processing Card for SRX SRX3K-SPC-1-10-40

3000
21 ACAR5395 Juniper 2xlOGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP

5RX3000
22 ACAR54O3 Juniper 2xlOGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP

SRX3 000
23 ACAR543O Juniper 2xlOGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP

SRX3 000
24 ACDH571O Juniper 2x1OGE XFP CFM for SRX3K-2XGE-XFP

SRX3000
25 ACAR821O Juniper Network Proc Card for SRX3K-NPC

SRX3000
26 ACAR8227 Juniper Network Proc Card for SRX3K-NPC

SRX3000
27 ACAR8281 Juniper Network Proc Card for SRX3K-NPC

SRLX3 000
28 ACDJ764O Juniper Network Proc Card for SRX3K-NPC

SRX3 000
29 BM021251 1863 EX 4200,24-port 10/100/l000BaseT EX4200-24T

8-port
30 BM0212512423 EX 4200,24-port 10/100/l000BaseT EX4200-24T

8-port
31 BMO21 3033100 EX 4200,24-port 10/100/1 000BaseT EX4200-24T

8-port
32 BM0213053444 EX 4200,24-port 10/100/l000BaseT EX4200-24T

8-port
33 BM0213053502 EX 4200,24-port 10/100/l000BaseT EX4200-24T
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8-port
34 CABB4469 SRX 5000 Flex IOC. Supports 2 SRXSK-FPC-IOC

pluggable
35 CABJ1O18 SRX 5000 Flex bC. Supports 2 SRX5K-FPC-IOC

pluggable
36 CABJ1O20 SRX 5000 Flex IOC. Supports 2 SRXSK-FPC-IOC

pluggable
37 CABJIO5O SRX 5000 Flex bC. Supports 2 SRX5K-FPC-IOC

pluggable
38 CÁBH8S83 SRX5K Service Processing Card SRXSK-SPC-4-15-320
39 CAB19985 SRX5K Service Processing Card SRXSK-SPC-4-15-320
40 CABK6O27 SRX5K Service Processing Card SRX5K-SPC-4-15-320
41 CACH6239 SRX5K Service Processing Card SRX5K-SPC-4-lS-320
42 CA0R3679 SRX5K Service Processing Card SRX5K-SPC-4-l5-320

43 CABJ9986 SRXSK Service Processing Card SRXSK-SPC-4-15-320

JN122578BA0A SRXS800 chassis SRX5800BASE-HC-AC
45 3N122585CA0A SRXS800 chassis SRX5800BASE-HC-AC
46 P03714170025 Juniper EX4300-24T-Port Switch EX4300-24T
47 P03714170040 Juniper EX4300-24T-Port Switch EX4300-24T
48 P03714170046 Juniper EX4300-24T-Port Switch EX4300-24T
49 P03714170080 Juniper EX4300-24T-Port Switch EX4300-24T
50 91481206047815 JS-NETD]R-25 JS-NETDIR-25

51 91481206444962 JS-NETDIR-25 JS-NETDIR-25

52 90250201751547 JS-PLATFORM JS-PLATFORM

53 90250201751548 JS-PLATFORM JS-PLATFORM

54 91482205817083 JS-SECDIR-25 JS-SECDIR-25

55 91482206136996 JS-SECDIR-25 JS-SECDIR-25

56 CW0214020695 EX2200-24T-40 EX2200-24T-40
57 CTO2 14240860 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
58 CT0214241502 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
59 CTO2 14240434 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
60 CT0214240719 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
61 CTO2 14241421 EX2200-48P-40 BX2200-48P-40
62 CTO2 14241533 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
63 CTO21 4241418 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
64 CTO21 4241445 EX2200-48P-40 EX2200-48P-40
65 CV021422101 1 EX2200-24P-40 EX2200-24P-40
66 0P021 4424694 EX2200-C-1 2T-20 EX2200-C-l 2T-20
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. nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete
Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára3

Meny- Nettó egységár Nettó összár
KEF kód (Termékazonosító) Termék (szolgáltatás) megnevezése nyiség (Ft) (Ft)

(db)
RelNet Partner Support PSS RTF Support for SRX4200-SYS-JE-RELYPARXRTF-JSRX4200JE 4 2 735 200 10 940 800DC/SRX4200-SYS-JE-AC

REL_YPARX_RTF-EX4200-24T RelNet Partner Support Operate Specialist RTF Support for EX 4200-24T 5 33 000 165 000

RelNet Partner Support PSS RTF Support for SRX5K-MPC3-40G100
RELYPARXRTF-JSRXMPC3-4 4 1 372 100 5 488 400and SRX5K-MPC3-400-R

RelNet Partner Support PSS RTF Support for SRX5K-SPC-4-15-320 andRELYPARXRTF-JSRX5K-SPC-4 6 1 674 200 10 045 200SRX5IC-SPC-4-1 5-R(includes modules)
REL YPARX RTF-JSRX 5800X RelNet Partner Support PSS RTF Support for SRX5800X-BASE 2 1 546 800 3 093 600

REL_YPARX_RTF-EX4300T24 RelNet Partner Support Operate Specialist RTF Support for EX4300-24T 4 28 200 1 12 800

JKP PARX SWA-JS-ND-25 Operate Specialist Soüware Advantage for JS-NETDIR-25 2 62 000 124 000
SN? PARX SWA-JS-PLATFRM Operate Specialist Software Advantage for JS-PLATFORM 2 101 300 202 600
JNP PARX SWA-JS-SD-10 Operate Specialist Software Advantage for JS-SECDIR-10 2 59 500 119 000

REL_YPARX_RTF-EX2200-24T RelNet Partner Support Operate Specialist RTF Support for EX2200-24T 1 11 100 11 100

REL_YPARX_RTF-EX2200-48P RelNet Partner Support Operate Specialist REF Support for EX2200-48P 8 27 800 222 400

REL YPARX RTF-EX2200-24P RelNet Partner Support Operate Specialist RTF Support for EX2200-24P 1 16 500 16 500

RelNet Partner Support Operate Specialist RTF Support for EX2200-C- 1 7 900 7 900
REL YPARX RTF-EX2200-C-1 2T 1 2T
Összesen ár (nettó) 30 549 300

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre



. nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete

•iflNISZ
NEMZETI INFOI(OMMUNIK4CIOS
SZOLCAIJAT’) ZRT. Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE
Számítástechnikai Zrt. Számítástechnikai Zrt.
CégieEyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44 Uniós adószám: HU10649297

Kapcsolattartó adatai

Név: Korcsolay Zsolt Beosztás: információ biztonsági tanácsadó

Telefonszám: 20-367-8992 E-mail cím: korcsolay.zsolt@euroone.hu

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, írónyítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország irányítószáni, város, utca, házszám):
Cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Számlázási Cím (ország, írónyítószánL város, utca, házszám): 1 145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Számlavezető bank

Neve: UniCredit Bank

Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480051 Bankszámla devizaneme: HUF

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

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.Q)]:
XIIIJA. fejezet, 169.~h)]: Nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje- Nem

zet, 169.~.(p,gj]: Nem
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Nem fejezet]: Nem VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján: - Milyen tevékenység alapján: -

Dátum:.Q4~»J’~ .~„&°

Cégszerű aláírás:

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KWA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vényi: Nem Nem Nem

PH



. nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

.
NISZ

MJi~7S~lJ3/$

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZON\LAT

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Tennék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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. nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

Váflalkozó átlátbatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Képviseletében eljár: Kucska Árpád vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt EURO ONE Számítástechnikai Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja4 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.

~Sza~~\

Budapest, 2019

Kucska Árpád vez/ri~z~gM~ó ‘ ‚! ~J
EURO ONE Szam7~techmkaj’7~rt —‘

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
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 WO%
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külfóldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan müködő részvénytársaság,

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

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és be,) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc,) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkezaek

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

Gazdasági Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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