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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS1

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűeu Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonaiu. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes és Kopcsányi Tibor beszerzési és
logisztikai igazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről
Sysman Informatika Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.1. emelet
Cégjegyzékszána: 0110 044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001
Képviseletében eljár: Hernaesz Miklós

es

Delta Informatika Zrt.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzékszám: 0110 045673
Adószám: 13978767-2-41
Banlcszámlaszám: 10404065-40610029-00000000
Képviseletében eljár: Litkei Dóra
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és
önként csatlakozó intézmények részére „SZGR - kliens oldali infonnatikai eszközük
beszerzése” (TED 2017/5022-037059 (KE-1405/2017)) tárgyban, uniós értékhatárt elérő
hirdetmény közzétételével indított nyílt központosított közbeszerzési keretnaegállapodásos
eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között keretmegállapodás jött létre
(továbbiakban: KM).

KI”l azonosítószáma: IQvIOlOl-2OSZGRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KIvI időbeli hatálya: 2020. július 10.
KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft.

1.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, előzmény központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
első részének közbeszerzési dokumentumai, a KM, valamint Eladó ajánlati kötöttséggel
benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Műszaki leírást, a KM

A szerződés szövegében az alvállalkozóra, szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések abban az esetben
irányadók, amennyiben a teljesitésben alvállalkozó működik köre. illetve ajánlattevő ajánlatában szervezet. illetve
szakember került bemutatásra. Egyéb esetben az alvállalkozókra, illetve szervezetekre és szakemberekre vonatkozó
rendelkezések aszerződés alkalmazása, értelmezése során fig)elmen kí’ül hag}andók.



rendelkezéseit’ Eladó ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési
eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe Venni.

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

1.4. Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés
inellékletét képező műszaki leírásban (!. számú melléklet) foglaltakat.

1.5. Fe[ek rögzítik, bogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:l.* (1) 7.) pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.

1.6. Vevő az „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése
(ASP2.O)” című, KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-201 6-00008 azonosító számú projekt keretében
„Bordozható munkaállomások és kiegészítők beszerzése” tárgyban az 1.1. pontban
rögzített Keretmegállapodás 2. része szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le a verseny
újranyitásával. A Keretmegállapodás 2. része szerinti verseny újranyitásával lefolytatott
közbeszerzési eljárás I. részében Eladó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Vevő 2019. május 13. napján megküldött
ősszegezésében Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek ajelen
adásvételi szerződést kötik.

1 ‘7. A nyertes közös ajánlattevő Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A jelen szerződést
aláíró Eladó, a Sysman Informatika Zrt. a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes
közös ajánlattevő nevében írja alá.2

2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen adásvételi szerződés az előzményben rögzített KM eljárás 2. része eredményeképpen, a
Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye
megvalósításárajött létre.

2.2. 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 alábbi termékeket a 3. pontban foglaltaknak megfelelően.

- 21 darab hordozható munkaállomás
- 21 dbdokkoló
- 21 db külső DVD író/olvasó
- 2ldbtáska

2.3. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket átvenni, és szerződésszerű
teljesítése esetén a 6. pontban meghatározott ellenértéküket megfizetni az Eladó részére.

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

3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó ajelen szerződés tárgyát képező termékeket a szerződés
hatályba lépésének napjától számított maximum 60 naptári napon belül köteles leszállítani a
Vevő részére.

3.3. Az Eladót a jelen szerződés tárgyát képező termékek átadásának napjától a szerződés a
Keretmegállapodás VI. fejezetében rögzített jótállási kötelezettségek terhelik.

3.4. A teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna utca 54-56.

161
2 A bekezdés abban az esetben váHk a szerződés részé’é. amenn’iben a szerződést Eladó közös ajánlattevőként valós~tja /
men.
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3.5. A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítés helye módosulhat más, Budapest
közigazgatási határán belüli helyszínre. Vevő a teljesítés helyének módosulásáról a teljesítés
előtt 5 munkanappal írásban tájékoztatja az Eladót. A felek rögzítik, hogy a raktár-változása
esetén, a teljesítés helyének az Új raktárt tekintik, külön szerződésmódosítás nélkül.

4. A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

4.2. Eladó az eszközök szállítása esetében a szállítást 3 munkanappal megelőzően köteles a
szállítandó termékekről készült kimutatást a Vevő részére elektronikusan
niszkoznontiraktar~nisz.hu e-mail címre - szerkeszthető formátumban .xls/.xlsx — és nem
szerkeszthető .pdf formátumban megküldeni. A Kimutatásnak tartalmaznia kell vevő által
biztosított leltárszám, termék megnevezése, gyártói termékkódot, termék gyári számát,
termék vonalkódjának a számát, termék hálózati kártyájának hardvercímét. Eladó a szállítást
mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek.
A jelen pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz
tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg, de csak abban az
esetben, ha a kimutatást Eladó megküldte Vevő részére. A szállítás és az átvétel közötti
időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

4.3. Szerzödö felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket Új,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban egyedi azonosító
címkével (a továbbiakban: vonalkód) ellátva köteles leszállítani. Eladónak a vonalkódot az
eszközön jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű
működést ne zavarja és az eszközönicsomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t
ne takarja le.

4.4. Eladónak a vonalkódok átadása érdekében jelen szerződés hatálybalépését követő S
munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott
képviselőjével és egyeztetni kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége).

4.5. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni vagy elektronikus Úton elérhetővé tenni az
adott eszközre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezelési (használati) Útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles továbbá a Vevőnek
eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban ha magyar
nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) és — amennyiben
releváns — telepítő készletet átadni. A jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az
eszköz gyártási számát valamint ajótállás kezdőidőpontját és időtartamát.

4.6. Eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeket úgy csomagolni, hogy a szállítás
során semmilyen sérülés ne érje azokat. Eladó köteles továbbá a Jelen szerződés tárgyát
képező átadás-átvételi eljárás során szakmai átadót kijelölni/biztosítani.

4.7. Az átadás-átvételi eljárás során Felek közösen ellenőrzik, hogy a leszállított mennyiség
megegyezik-e a jelen szerződés 2. számú mellékletében, a szállítólevélen és az előzetesen, a
4.2. pont szerinti megküldött Kimutatásban feltüntetett mennyiséggel illetve, hogy az Eladó
az eszközökkel együtt átadta-e a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékokat és
dokumentumokat. A szállítás átvételét Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen
feltüntetésre kerül Vevő neve, székhelye, valamint a jelen szerződés szerinti azonosító
száma).

4.8. Vevő az átadás-átvételi eljárás során ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel.
- a szállítólevél tartalmazza e a szerződés számát,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e Ic,
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- a leszállitott termék megfelel-ejelen fejezetben meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt teljes körűen átadta-e annak rendeltetésszerű használatához

szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is).
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használathoz szükséges

dokumentumokat vagy ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,
- Eladó nem Vagy nem a Jelen fejezetben meghatározott előírások szerint helyezte el a

terméken a vonalkódot.
- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a Kimutatásban a termékhez rendelt

vonalkóddal.

4.9. Vevő az átvételt a szállítólevélen aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja a
amennyibe 4.8. pontban felsorolt követelmények bármelyike nem teljesül. Az átvétel
megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a jegyzőkönyv felvételének
időpontját, felek képviselőjének nevét, az átvétel megtagadásának indokát, felek
képviselőinek észrevételeit, a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját, felek
képviselőinek aláírását.

4.10. A megismételt átadás-átvételi eljárásra jelen fejezet rendelkezései irányadóak, anal a
kitétellel, hogy újbóli eredménytelen eljárás esetén Vevő jogosult az elállás, vagy felmondás
jogkövetkezményeit alkalmazni’

4.11. Szerződő felek rögzítik, hogy 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.

4.12. Eladó a Kbt. 65. * (7) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás 1. részben bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. * (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve a teljesítésbe bevonni
az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmasság igazolásához bemutatott
szervezeteketiszemélyeket.

4.13. Eladó által megnevezett, a KM megkötésekor már ismert alvállalkozók és szakemberek, mint
teljesítési segédek a KM 4. számú mellékletében kerültek felsorolásra.

4.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelik sem
a KM, semjelen szerződés módosítását.

4.15. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt f~zetési kötelezettség
—jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

4.16. Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte
volna. Az Eladó az alvállalkozói felróható magatartása által a Beszerzőnek vagy a Vevőnek
okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó nem teljesíthet
megrendelést, illetve nem adhat ajánlatot.

4. 7. Szerződő felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybe vétele vonatkozásában a KM VIII.
pontjában (Alvállalkozók, titoktartás. ellenőrzés) foglaltak jelen szerződés teljesítése során is
irányadóak.

4.18. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíteni, 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 Kbt. 62. ~ (I) bekezdés Ic) pont kbj alpontjában /
meghatározott valamely Feltétel, vagy
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b) Eladó közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy szemétyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k, pont kb,, alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

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

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

4.2L A Kbt. 139. ~ (!) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező jogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy a jogutódlással 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.

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

5. Felek jogai és kötelezettségei:

Eladó jo2at kötelezettséaei:

5.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadásra kerülő termékek kizárólag csak új, a
szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek.

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó számára az előteljesítés lehetősége biztosított azzal,
hogy a szerződés tárgyát képező valamennyi terméket egyszerre kell leszállítania.

5.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles az előzőekben rögzített követelményeknek
megfelelő termékek szállítását a 3.2. pontban meghatározott határidőknek megfelelően, a
megadott telephelyre teljesítenie.

5.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező termékek műszaki
követelményeivel kapcsolatos kötelezettségeit részletesen az 1. számú műszaki melléklet
tartalmazza.

5.5. Az Eladó kijelenti, hogy — a szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik.

5.6. Az Eladó felelős a szerződésszerű és teljes körű teljesítésért, valamint a szerződés teljesítése
során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és
ágazati szabványokat.

Vevő io~ai. kötelezettséaei:

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

5.8. Vevő köteles az általa megrendelt termékek leszállításához szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt. vagy egyéb anyagot átadni.

5.9. Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni, és az eszközöket tételesen
á~’enni.



5.10. 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. Szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződés EU Alapokból finanszírozott.
- Projekt címe: Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos

kiterjesztése (ASP2.O)
- Projekt azonosító száma: KOFOP-1.0.O-VEKOP-15-2016-00008
- Támogatás intenzitása: 100 %

6.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök egységárait ajelen szerződés
2. számú nielléklete tartalmazza.

6.3. Jelen szerződés ellenértéke (jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott egységárak
alapján) összesen 7.832.517,- Ft ± 2 %közbeszerzési díj ± AFA, azaz Hétmillió
nyolcszázharminckettőezer-ötszáztizenhét forint ± 2 % közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó.

6.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a Jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama
alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

6.5. A 6.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a Forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos
költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő, általi
megvásárolt termékek általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A
közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

6.6. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak összege a
számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.

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.

7.2. Eladó a jelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított I db számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (TB) alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül
állít ki és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az
előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat,
valamint a bizonylathoz csatolt szállítólevél és a Licenc-információs adatlap (6. számú
melléklet) kitöltött formában.3 A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek.

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

______
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7.4. Eladó tudomásul veszi. hogy a számla értéke KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00008
azonosítószámú. „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos
kiterjesztése (ASP2.O)” kiemelt projekt terhére ün. utófinanszírozás keretében kerül az
Eladónak kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. a 272/2014. (X1.5.)
Korm. rendelet előírásait is szem előtt tartva, banki átutalással kerül kifizetésre.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

7.6. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

7.7. Eladó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti lnfokornmunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
vállalkozási szerződés számot,

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a ‚.számla” elnevezést,
- a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt azonosító számát,
- a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3).

7.8. A Vevő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladó bankszámlájára
a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározottaknak megfelelően, amely időtartamba nem számít bele az esetleges
szánilareklamáció ideje. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával
kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

7.9. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról
haladéktalanul köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.10.Eladó 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.Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól a számla értékének megfizetése
vonatkozásában, amennyiben Eladó a számlát nem a 7.5. pontban meghatározott címre nyújtja
be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból—nem fogadható be.

7.13.A Vevő fenntartja a jogot, bogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

7. l4.Vevő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti fettételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

7.15.Az etlenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8. Szavalosság

8.1. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek 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.

8.2. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan Joga, amely a Vevő jelen
szerződés szerinti Jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

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

8.4. 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.

9. Jótállás

9.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a KM VI. pontjában és 2. számú mellékletében rögzített,
jótállásra vonatkozó rendelkezései Jelen adásvételi szerződésre is irányadóak.

9.2. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés tárgyát képező eszközökre a
Keretmegállapodás VI. fejezetében rögzítettek szerinti teljeskörű magyarországi gyártói
Jótállást (garancia) vállal, melynek kezdete a jelen szerződés tárgyát képező termék sikeres
átadás-átvétel napjának időpontja.

9.3. A jótállás keretében kicserélt Új eszköz jótállására a jelen (9.) pont rendelkezésit kell
alkalmazni.

9.4. Szerződő felek rögzítik, hogy alkatrészcsere esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrész
jótállási ideje az irányadó szabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a
termék hátralévő jótállási ideje.

9.5. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállítási díjat, szállítási költséget
— az Eladó viseli.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.!. Amennyiben Eladó jelen szerződés alapján meghatározott határidőre vonatkozó szerződéses
kötelezettségét (termékek, hozzá tartozó dokumentumok átadása-átvétele) késedelmesen
teljesíti olyan okból, amelyért felelős, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles.

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

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
inegfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

10.4. FIibás teljesítésnek minősül, amikor Eladó a szerződéses kötelezettségének olyan okból,
amelyért felelős nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Ebben az esetben hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles.

10.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0.5%. a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése
alapján ajogosult hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
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10.6. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke. amennyiben a meghiúsulásra az
alapmennyiség esetén került sor, a teljes ellenszolgá[tatási nettó értékének 25%-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.

10.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér megtizetése nem zárja ki az Eladó
kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik.

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

10.9. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
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.

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

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. I 41. *-ban foglaltak tigyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

11.2. 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 vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó

felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

.3. Vevő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

11.4. 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.

11.5. 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
4.22. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen
pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.6. 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.

11.7. 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 jogszerütlenül nem tesz eleget. /
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11.8. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. * alapján a Vevő köteles a Közbeszerzési
[-latóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a
szerződés felmondásához Vagy elálláshoz. kártérítés követeléséhez Vagy a szerződés alapján
alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó olyan
magatartásával, amelyért felelős. részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

II .9. 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 az
Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a
szerződés lehetetlenülését okozta.

11.10. 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 kötelezettségeik teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást ajelen 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 üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

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. w2
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13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása. az
Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen. írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.

13.8. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
munkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot
tenni (6. számú melléklet).

14. Vis major

14.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelem vagy meghiúsulás vis maior eredménye.
A jelen pont értelmezése szempontjából a ‚xis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely az
Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen természeti katasztrófák (villámcsapás, főldrengés, árvíz, hurrikán, stb.),
tűz, robbanás, járvány, radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés, háború Vagy más
konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó,
felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények, zendülés, rendzavarás, zavargások. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes
teljesítéssel vagy meghiúsulással.

14.2. Vis maior 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 major 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.

15. Kapcsolattartás, értesítések

15.1. Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:

Vevő részéről:
Név: Kiss Péter
Beosztás: Projektmenedzser
Telefonszám: ±36 1 795 2145
Mobiltelefon szám: ±36 70 686 9956
E-mail Cím: kiss.peter@nisz.hu

Vevő részéről:
Név: Bajkó Róbert
Beosztás: Szolgáltatás támogató
Telefonszám: ±36 1 896 0250
Mobiltelef’on szám: ±36302196032
E-mail Cím: baj ko.robert@nisz.hu

Eladó részéről:
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefonszám: 061 883 3471
Mobiltelefon szám: 0620 999 9935
E-mail cím: endre.fodor~svsman.hu

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy:

Név: dr. Rupp Zoltán
Beosztás: Projektigazgató
Telefonszám: ±36 1 795 7282
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Mobilteleíon szám: ±3630 656 8394
E-mail Cím: rupp.zo[tan~nisz.hu

Név: Dömötör Csaba
Beosztás: Projektmenedzsment igazgató
Telefonszám: ±36 I 795 2963
Mobiltelefon szám: ±36 20 480 6230
E-mail Cím: csaba.domotor@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
kapcsolattartójaltetjesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló 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.

15.5. 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 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 megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesités 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. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy 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. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM. illetve annak mellékletei. vonatkozó
rendelkezései. továbbá 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 ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt, hogy ugyanannak
a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.

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 a jelen szerződés
szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.

16.10. Eladó kinyilatkoztatja, bogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt
rendelkezések alapján átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződés 6. számú mellékletét
képezi Vállalkozó által kitöltött Atláthatósági nyilatkozat. Eladó kötelezettséget vállal arra,
hogyjelen nyilatkozatában foglaltak változásáról, haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

16.11. Jelen szerződés mellékletei:

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Ajánlattételi lap — ajánlati ár részletezése
3. számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet Titoktartási nyilatkozat
6. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat
7. számú melléklet Licencinformációs adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt 3 eredeti példánybanjóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2019.

\ j Varga Dezső Kopcsányi Tibor’gazddsagi ‚ezerigazgato-helyettes L beszeizesi es logisztikai igazgato
Nisz Zrt. ~Wth1 ~flfÚrin~:dfk~j lit Nisz Zrt.

Vevő ~ Vevő

Hermesz Miklós
vezérigazgató /

Sysman Informatikai Zrt. / ~
Eladó /
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1O81 Budapest) Csokonai utca 3.

NISZ

I. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos
kiterjesztése (ASP2.O)” című, KÖFOP-tO.O-VEKOP-15-2016-00008
azonosító számú projekt keretében hordozható munkaállomások és

kiegészítők beszerzése

ASP 2.0 szakxendszeri szupport, üzemeltetés támogatási eszközök
hordozható munkaállomások, perifériák -műszaki dokumentáció
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Bevezetés

Előzmények

Az ASP projekt

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek működésének általános
követelményeiről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP
rendszerről jelöli ki az önkormányzati ASP központ működtetöjét és üzemeltetőjét, illetve
határozza meg a működtetés és igénybevétel feltételrendszerét, valamint az önkormányzati
ASP központ szakrendszereivel kapcsolatos egyes hatásköri szabályokat.
A Rendelet értelmében az önkormányzati ASP központ és szakrendszereinek működtetóje a Magyar Államkincstár, amely a,
az ingatlanvagyon-kataszter, az önkormányzati adórendszer, valamint az ipar- és kereskedelmi szakrendszer és a
keretrendszer működtetése mellett alkalmazás üzemeltetését végzi.

A NISZ Zrt. látja el we önkormányzati ASP központ működését biztosító adatközponti és hálózati informatikai infrastruktúra
üzemeltetését, valamint a, az iratkezeló és az önkormányzati települési, illetve elektronikus ügyintézési pnrtál, (ide értve
Elektronikus Úrlapszolgáltatást), továbbá aTájékoztatási portál szakrendszer alkalmazás üzemeltetését.

Eszközbeszerzés célja

A magasabb fokú NISZ Zrt által támogatott ASP 2.0-ban lévő ellátandó L2 szintű feladatok elvégzéséhez és támogatásához,
szükséges támogatói munkaállomás- valamint és a feladatok ellátásához kapcsolódó egyéb eszközöket szükséges beszerezni.
A beszerzendő eszközöknek magasabb szinten támogatják mér bevezetett és a kialakuló folyamatokat.

Hordozható munkaállomások és tartozékainak
leírása

Egységes hordozható nninkaállomás elvárt műszaki paramétere

Beszerzendő mennyiség: 21 db (új, azonos típusú)

Elvárt jótállási Idő: KM szerint

Méret: 14,0”kijelzővel rendelkezik

Kijelző: Integrált belső kijelző: minimálisan 1920x1080 felbontás és legalább a 24 bites
színmélység támogatása, matt felülettel

o Külső megjelenítő csatlakozás: minimum 1db D-SUB és minimum 1db HDMI
o Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen (pIci.: 2core 4 thread vagy

valós 4 core), a Processor Base Frequency minimuma 2,5 GHz, legalább 6MB cache,
rendelkezzen DirectX 12 kompatibilis videó vezérlővel (p1: Intel Core i5-8400H)

o Memória: minimum 16GB DDR4
o Belső adattároló: minimum 256GB méretű SSD, csatolófelület M.2, csatolófelűlet

adatátvitele legkevesebb 6Gbit/s
a Biztonsági funkciók: TPM security chip rendelkezésre áll
o Hálózati csatoló: legkevesebb 1 darab, minimum lGbitJs sebességű Ethernet (RJ45) hálózati

csatoló felület, PXE boot képesség
• Hang:Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással, beépített sztereó hangszóró
• Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
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• Akkumulátor: legalább 4 cellás és legkevesebb 68 Wh leadására képes
. Dokkoló csatlakozó: rendelkezzen notebook egyidejű töltésére is alkalmas USB alapú dokkoló

csatlakozóval. Elvárt az USB Type-C over DP.
• USB: minimum 3db USB 3.1 port, amiből minimum 1db USB Type-C csatlakozó
o Memóriakártya olvasó: SD szabvány támogatása
o Billentyűzet: Magyar nyelvű, LED háttér világitású billentyűzet
• Mutatóeszköz: kétujjas görgetést biztosító érintőpad
. Ujjlenyomat olvasó: a kiépítés tartalmazhatja, de nem kötelező
. WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
. WiFi: 802.11 AC WiFi és legalább Bluetooth 4.2 támogatás szükséges
o BIOSJUEFI: UEFI és Legacy boot funkció támogatása; Egységes típus (model) azonosítással és

darabonként egyedi azonosítóval (pld: UUID vagy GUID) kell rendelkeznie
. Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2007, 2012 alatti

menedzselhetőséget (tömeges központi OS-telepítés, szoftverfrissítések kezelése,
konfiguráció felügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (hardware, software),
a I ka I m azá sfe I ügyel et)

. Operációs rendszer támogatás: Windows 10 Enterprise futtatása biztosított kell, hogy legyen
o Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 (min. 64 bit)

kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított és támogatott driverrel. Az operációs
rendszerbe beépített driveren kívül, az összes meghajtó programnak elérhetőnek kell lennie
az interneten a gyártói oldalon.

. Szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN OEM vagy ezzel egyenértékű

. Biztonsági foglalat: biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen

. Töltő: gyártó által mellékelt vagy elfogadott típus, univerzális kivitel nem alkalmazható
‘ Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke
o Súly: maximum 1,65 kg
. A laptop összecsukva nem haladhatja meg a 23X34 cm-t.

Az egyenértékfíség minimáfls feltételei 0per~ciós Rendszer esetén;

o Windows alapú alkalmazások külön emuláció nélküli futtatási lehetősége
‘ 32 és 64 bites programok futtatási lehetősége
‘ 32 és 48 bites színmélységek támogatása
. 256 logikai processzor támogatása
‘ SSD támogatás, gyorsítás, particionálás támogatás
‘ Virtual Hard Disk (VHD) formátumok natív kezelése (Ajánlatkérő meglévő upgrade joga

alapján Enterprise vagy Ultimate verzióval)
. Felhasználói fiókok felügyelete
. Hordozható meghajtók tartalmának titkositása BitLockerrel (Enterprise verzióval)

A hordozható munkaállomásokkal együtt szállítandó periféria eszközök

Dokkoló I3eszerzendő mennyiség: 21db (új, azonos típusú]

Elvártjótállási idő: KM szerint

Műszaki paraméterei:

. A dokkoló önálló tápegységgel rendelkezzen

. A fenti konfigurációhoz, a notebook dokkoló portjával csatlakoztatható egység, amely képes
a notebook egyidejű töltésére is

17



A megajánlott dokkoló és a gép együttes működése során, a dokkoló LAN portja a gép által
adott MAC address-t jelenítse meg a hálózati eszköz felé

• Minimum 3db USB 3.0 és 2db USB 2.0, illetve legalább 1-1 darab D-SUB, DisplayPort,
és/vagy HDMI található

o Legkevesebb 1 darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45) hálózati csatoló felület
o biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen.
• Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke

Csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Munkaállomásokkal (notebookokkal) együtt
száflítandó Dokkolókat szerezhető be.

Külső DVD író/olvasó

Beszerzendő mennyiség: 21 db (azonos típusú)

Elvárt jótállási idő: KI”! szerint

‘ A notebookhoz USB-n keresztül csatlakoztatható DVD író és olvasó eszköz
Csak azonos gyártótól származó, azonos típusú külső optikai meghajtókat szerezhető be, melynek
gyártója a Mrnikaállomás (notebook) gyártójával megegyező.

Táska

Beszerzendő mennyiség: 21 db (új, azonos típusú)

Elvárt jótállási idő: KM szerint

. Vállra akasztható és fogantyúval kézi hordozásra is alkalmas, oldaltáska
jellegű kivitel
• A fő tároló résznél dupla cipzár húzóval ellátott
‘ A notebookot behelyezve körben szivacs védje a notebook alját és oldalát
• A notebookhoz illeszkedő, gyári táska melybe belefér maga az eszköz és a
hozzá tartozó töltő
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NISZ NemzeU Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.
H-108l Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

2. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

Ajánlattételi lap — ajánlati ár részletezése

KEF kód Mennyiség, Nettó egységár Nettó össiár
Termék (szolgáltatás) megnevezése mennyiségi

(Termékazonosító) egység (Ft) (Ft)

Deti Latitude 5490 Notebook (Onáltőan nem
SZGRK-NBIH-180201 21db l99580Ft 4191 180Ft

rendelhető)

SZGRK-NB1CPU2H- Intel 8. generációs Core i5 Notebook
21db 12722Ft 267162Ft

180801 Processzor (Önáltóan nem rendelhető)

SZGRK-NBIRAM2H- Dell 8GB notebook memória (Önállóan nem
42db 21997Ft 923874Ft

170322 rendelhető)

SZGRK-NBISSD2H- Dell 256GB SSD notebook mereviemez
21db lI476Ft 240996Ft

170322 (Önállóan nem rendelhető)

SZGRK-NBISCR2H- Dell 1920 x 1080 kijelző (Önállóan nem
21db 8607Ft 180747Ft

180501 rendelhető)

Windows 10 Pro (ó4bit) Magyar (Önállóan
SZGRK-WINIOH-170322 21 db 38 257 Ft 803 397 Ft

nem rendelhető)

SZGRK-NB1 DOKK_H
Dell Dock dokkoló 130W AC adapterrel 21 db 38 895 Ft 816 795 Ft

170322

SZGRK-NB1ODDH-170322 Dell USB DVD író 21 db 9 882 Ft 207 522 Ft

SZGRK-NBITASH-170322 Dell 141 nntebnok táska 21 db 9 564 Ft 200 844 Ft

Összesen ár (nettó)íll 7 832 517 Ft



3. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

N I s z MIE-75910fB/5
NEMZETI INFOKOMMUNIKACtOS‚ SZOLGÁLTATÓ iRt

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Rövid név (cégjegy:éknek megfelelően): Sysman
Informatikai Zrt. Zrt.

Cégje~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-l 0-044874

Adószám: 12948901-2-41 Uniós adószám: Ff1312948901

Kapcsolattartó adatai

Név: Fodor Endre Beosztás: partner

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

Cím

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

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

Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo it 10.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest,
Montevideo u. 10.

Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

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

Számlavezető bank

Neve RaiWeisen Bank Zrt.

Bankszámla száma: 12010381 -01385493- 00100000 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. Különbőzet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (1)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)~: nem

elszámolás [áfa tv. X\~.-XVII. nem
fejezet, 169. ~ (p,qj]: nem
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4. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

MIE-75913/5

•%%NISZ
NENL1ETI INFOKONLMUNIKÁCIŐS. SZOWÁLTATÓ iRt

Teljesítést lgaioló Bizonylat

Készült
Hely: Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
MSZ (a TJB aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Jótállási határidő kezdete:

Megjegyzés:

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

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

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:

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

‚-‚
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Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

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

TITOKTARTÁSI NYiLATKOZAT
““ tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő

A NYILATKOZÓ
Természetes személy esetén:
Teljes neve: Fodor Endre
Munkáltató: Sysman Informatikai Zrt.
Lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Vénusz u. 2.
Születési helye, ideje: Orosháza, 1972.10.14.

vagy

Jogi személy esetén:
Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Képviselője:

Jelen nyilatkozatot tevő személy büntetőjogi és polgárijogi felelőssége teljes tudatában kijelenti:

1.1. A nyilatkozó a Sysman Informatikai Zrt. és NISZ Zrt. között létrejött ... számú szerződés
alapján a jogviszonya fennállása alatt és annak megszűnését követően is, a jogviszony megszűntétől
számított 5 évig köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb
adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

1.2. A nyilatkozó sem ajogviszony fennállása alatt, sem azt követően, a fentieken túlmenően sem
közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely a tevékenysége betöltésével
összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a NISZ Zrt.-re vagy más, alábbiakban
meghatározott személyre hátrányos következménnyel járna.

1.3. A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
tudomására jutott — az üzleti tiok védelméről szóló 2018. évi LIV törvényben, valamint sz információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott
közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő — valamennyi adatot üzleti titokként
kezeli, azt sem a szerződés teljesítésének befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan
személy tudomására nem hozza.

2. A fenti titoktartási kötelezettség különösen a következőket jelenti, illetve annak megtartása
érdekében a nyilatkozó az alábbiakra köteles:

2.1. A nyilatkozó az 1. pontban szabályozott körbe tartozó, a tevékenysége során tudomására
jutott, a NISZ Zrt.-re, a felhasználókra vagy a HISZ Zrt. üzleti partnereire, illetve ezek tevékenységére
vonatkozó információt, tényt, adatot (ideértve különösen a HISZ által felügyelt IT rendszerek
felhasználóinak az adatait, sz IT rendszerek rendszer paramétereit, a pénzügyi, gazdasági, üzleti,
marketing, értékesítési, informatikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi információkat, adatokat, az
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ilyen területeket érintő terveket, stratégiákat, eljárásokat, alkalmazott megoldásokat, továbbá a
partnerek, illetve a munkavállalók adatait) köteles megőrizni, és azokat Saját célra sem közvetve, sem
közvetlenül nem használhatja Fel, harmadik személyeknek hozzáférhetővé nem teheti, illetve harmadik
személlyel nem közölheti.

2.2. A titoktartási kötelezettség szempontjából illetéktelen, harmadik személynek minősül minden
olyan személy, aki a HISZ Zrt-vel nem áll jogviszonyban vagy nem áll beszállítóifVevöi
jogviszonyban.

A nyilatkozó a tevékenysége során harmadik személlyel csak akkor közölhet a titoktartási
kötelezettségének hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt, ha erre a HISZ Zrt-től származó
utasítás (illetve szerződött tevékenységi köre, szerződése/megállapodása tárgya) alapján jogosult,
illetve köteles. Az adatszolgáltatás ez esetben sem haladhatja meg azt a mértéket, amely a nyilatkozó
számára adott munkautasításból következik.

A nyilatkozó a HISZ Zrt-vel munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló más munkaváflaló vagy
érintett számára is kizárólag a NISZ Zrt-től származó munkautasitás alapján, az abban meghatározott,
vagy abból következő mértékben jogosult, illetve köteles a tevékenysége során tudomására jutott
tényt, adatot/információt átadni.

A nyilatkozó a bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az üzleti titoknak minősülő
információról, tényről, adatról kizárólag akkor adhat tájékoztatást, ha előzetesen a HISZ Zrt. és/vagy
adatgazda a titoktartási kötelezettsége alól felmentést adott a számára.

A titoktartási kötelezettség nem terjed Ici az olyan tényre, adatra, információra, amely nyilvános
nyilvántartásban (így például a cégnyilvántartásban) szerepel, vagy amely esetlegesen a közérdekű
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség körébe tartozik, és ezért azt a HISZ Zrt. vagy partnere
már nyilvánosságra hozta.

Abban az esetben, ha a nyilatkozótól a tevékenysége során harmadik személy tény, adat, Vagy
információ közlését kéri, a nyilatkozó erről köteles közvetlenül .. .-t(e-mail: u, tel.: ±36 I), és a HISZ
Zrt. Informatikai Biztonsági Igazgatóját (...‚ e-mail: .... tel: ...) tájékoztatni, és - ha kétség merül fel a
tekintetben, hogy a kérés teljesítésére a nyilatkozó a HISZ Zrt-től származó munkautasítás (illetve
tevékenységi köre) alapján jogosult -‚ köteles közvetlenül a HISZ Zrt. kapcsolattartója ( e-mail: ...‚

tel.: ±36 1 ...) utasítását kérni.

2.3. A nyilatkozó a tevékenysége során a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt,
adatot és/vagy információt tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a HISZ
Zrt. által előírt helyen és módon kezelhet, tárolhat vagy rögzíthet. Ennek során a nyilatkozó köteles
betartani minden olyan NISZ Zrt. által előírt biztonsági rendelkezést, amely a számítástechnikai
rendszer használatára vonatkozik.

A nyilatkozó csak azokkal a személyre szóló számítógépes és azonosítási jogosultságokkal élhet a
munkája során, amelyre a HISZ Zrt. felhatalmazza. Más munkavállaló személyes jogosultságait vagy
személyes azonosítását nem használhatja fel ideiglenesen sem kivéve, ha erről a NISZ Zrt.
kapcsolattartó külön utasításban rendelkezik.

A nyilatkozó a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt
tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a HISZ Zrt. utasítása, vagy
előzetes engedélye alapján vihet ki az eredeti vagy őrzési helyéről, illetve juttathat ki a HISZ Zrt.
számítógépes rendszerén (intranet, extranet, internet) keresztül. A nyilatkozó közösségi portálokon,
írott és elektronikus médiában, tudományos publikációban, szakdolgozatban, diplomamunkában,
konferencia kiadványban illetve prezentációban csak a HISZ Zrt. írásbeli felhatalmazása alapján adhat
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a szerződésével kapcsolatosan nyilatkozatot illetve tehet közzé a titoktartási kötelezettsége hatálya alá
tartozó tényt, adatot és/vagy információt.

2.4. A nyilatkozó a tevékenységével Össze nem függő célra nem készíthet másolatot, a
munkavégzése során birtokába került, vagy a NISZ Zrt. által elérhető, a NISZ Zrt, vagy üzleti
partnerei tevékenységére vonatkozó vagy azzal összefüggő dokumentumról, adatról, információról,
vagy a NISZ Zrt.-vel munkaviszonyban álló személy adatáról. Ilyen adatot, információt a
tevékenységével össze nem függő célra semmilyen módon sem juttathat ki a NISZ Zrt. számítógépes
rendszeréről és rendszeréből továbbá saját tulajdonú külső meghajtókat pld. pendrive, merevlemez, a
NISZ Zrt. tulajdonú számítógépes rendszerekhez nem csatlakoztathat.

2.5. A nem szándékolt, elveszett, ellopott, szoftverhiba, rendszerhiba vagy számítógépes vírus
által kijuttatott dokumentumról, adatról, információról stb. azonnal értesítenie kell a NISZ Zrt.-nél
kijelölt kapcsolattartóját.

2.6. A nyilatkozó - a NISZ Zrt. kifejezett utasítása, vagy előzetes engedélye nélkül - nem jogosult
bármely módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy kőzzétenni, terjeszteni, más munkához
felhasználni, nyilvánosan előadni vagy bemutatni, - a HISZ Zrt, üzleti partnerei tevékenységére
vonatkozó, vagy azzal összefüggő, vagy más munkavállalóra és vagy egyéb személyre vonatkozó -

olyan információt, tényt, adatot, dolgot, dokumentumot, illetve ezek tartalmát, amely a szerződéses
jogviszony fennállása alatt, illetve azzal kapcsolatban jut a nyilatkozó tudomására, birtokába, illetve a
szerződéses jogviszonyával összefüggésben válik elérhetővé a nyilatkozó számára.

2.7. A nyilatkozó a jogviszonya megszűnése, megszüntetése esetén legkésőbb az utolsó
tevékenységgel töltött napján köteles a NISZ Zrt. számára - kapcsolattartója útján .. visszaszolgáltatni
minden olyan a jogviszony fennállása alatt keletkezett, illetve a nyilatkozó birtokában lévő iratot,
dokumentumot, adathordozót, amely a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot,
információt tartalmaz, függetlenül attól, hogy az mikor és milyen formában került rögzítésre.

2.8. A titoktartási kötelezettség megszegése a jogviszonyból eredő olyan súlyos
kötelezettségszegésnek minősül, ami ajogviszony megszüntetésére is alapot adhat.
A titoktartási kötelezettségnek ajogviszony fennállása alatt, vagy azt követő S éves időszakban történő
esetleges megsértése - az adott eset összes körülményétől és a jogsértés következményeitől és a
felróhatóságtól függően kártérítési, illetve büntetőjogi felelősségre vonással isjárhat.

3. Alulírott, kijelentem, hogy a fenti előírásokat megértettem, és kötelezem magam arra, hogy
feladataim ellátása során a fentiekben előírt rendelkezéseket megtartom. Kötelezem továbbá magam,
hogy a NTSZ Zrt.-nél irányadó, a jogviszonyom alatt hatályos, a számítógépes rendszer használatára, a
különféle adatok és adathordozók kezelésére, illetve őrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
belső szabályzatokat, utasításokat és szakmai szokásokat betartom. Kötelezem magam, hogy az
Informatikai Biztonsági Szabályzatot nem sokszorosítom, és azt harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem teszem, át nem adom.

4. Vállalom, bogy a NISZ Zrt. által Számomra hozzáférhetővé tett telef’onkészüléket, számítógépet, és
elektronikus levelező rendszert csak a jogviszonyomból eredő tevékenységemmel összefüggésben
használom, és hozzájárulok ahhoz, hogy ajogviszonnyal kapcsolatosan használatomban lévő, a “NISZ
által rendelkezésemre bocsátott telefon, számítógép, illetve levelező rendszer ellenőrzésre kerüljön,
ennek során az abban lévő adatokat a NISZ Zrt. megismerhesse és/vagy a velük kapcsolatos
bármilyen, jelen titoktartási körbe tartozó vélelmezett jog vagy egyéb hátrányt elhárítsa és/vagy velem
szemben érvényesítse.

Jelen Nyilatkozatot bármely vita esetén annak céljára, a NISZ Zrt.-t illető üzleti titok megőrzése
érdekében kell értelmezni, így vita esetén az Uzleti titok körébe tartozik és jelen nyilatkozat szerinti
védelmet élvez valamennyi olyan, a Nyilatkozó tudomására vagy birtokába jutott dokumentum, adat,
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6. számú melléklet
a nyilvántartási Számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt

feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzékszám: 0110 044874
Adószám: 12948901-2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai 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 atUl elállni.

Budapest, 2019 ~

Hermesz Miklós
vezérigazgató

Sysman Informatikai Zrt.

43, ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. át/átható 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 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan müködö részvénytársaság,

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

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény 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 adóilletöséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külRildi
társaságnak,

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

e,) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ea) vezető tisztségviselői megismerhetók,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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megjegyzés: 7. sz. melléklet nem releváns jelen termékek szállításakor.

a nyilvár1~’»
1~hflmJjn~.-’,-~,.;Á~. .~A»±1fl,, .4-~ n

a
Nar~ __

Szerződésszám: - - - - - - -

Számlaszám (adóügyi)t - - - - - - -

A beszerzéshez kapcsolódó me~ende1és száma: - - - - - - -

Li~encátadóadatai - ------

Cógncvo: - ---- --

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e maiD: - - - - - - -

Belső fejks~ésű alkalmazásnál fejlcmő neve: - - - - - - -

Tcrméldnfprmációk - - - - - - -

Lieenejogosultneve: - - - - - - -

PJkal~zás pontos neve: - - - - - - -

Gyártói eilckszáma: - - - - - - -

Cyártó megnevezése: - - - - - - -

Mennyiség: - - - - - - -

Termék egységára: - - - - - - -

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): - - - - - - -

Közbeszerzési d~ (%): - - - - -

Lieene kezdődátuma (év.hó.nap)t - - - :

~ Installation : : Server + CAL - -

~ : : Egyeb - -

Szoflverkövetés vagytermélcüissítés: Igen : Nem - - - -

Szoftverkövetés fhssítésrejogesíti- Igen : Nem : - - -

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from to): év.hó.nap :
Előfizetés (subscription): Igen -1 Nem - - - -

Előf9zetés énényességi ideje: év.hó.nap - - - - I - -

Eltérő kiadások használatának lchctősége (cross edition
rights): Igen :~
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen :Nem -- --

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen : Nem - - -

eégjcgyzésrc jogosult vagy~

-ml n
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Kitöltési útmutató

A’ii•vántartási••adatak

Szerződésszám: a HISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karal~er, S~ DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): liconeátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzésbez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
-...

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoüverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapesolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, c mail): A szerződésben!megrendelásbea
ücencátadói oldakól definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e niailcs
—
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban nz esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szcr~’czctt egység minősül a szo~.tertcrmék átadójának.

Lkenc jogosult neve: A szofivor használatára jogosult fáI megnevezése a liconcigazolás szerint.

Aikalmazás—pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által deldarált
megnevezése ás verziószáma.

Cyártói eildcszáma: A szoavertermók pontos, a gyártó által deldarált cildcszáma ~L: SKU,
Portnumbcr stb.)

Cyártó megnevezése: A szofivertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrikn szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egyságár a számlán feltüntetett pé~ncmben.

Devizanem: (p1. 111SF, EUI~, USD): A számla devizanemo.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licene kezdődátuma (év.hó.nap): A lieene használatijogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék lieeneeláaéro vonatkozó gyártói motrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján lieeneelcndő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján lieeneelendő.

Senor CAL (Sen’er Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben or
adott szer;ertcrméket szen~er ás ldiens alapon lieeneeljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon

Core: Abban az esetben választandó, ha ar adott szerver processor mug alapon lieenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

S-zoftverkövetés--vagy-termékfrissítés: Maintenance vagy softi.vare assurance.

Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szo~;erkövetése vagy upgrade jo
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—
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi bcszcrzés feljogosít a termék legh-issebb verzió használatára a licenc
-...‘.

Nem: A terméknek csak az al~uálican vásárolt verziója használható.

Szoftvcrkövetés időtartama (maintenance valid from to): A szo~orkövctás időta~ama kezdő
és végdátu~l.

Előlizetés (subscription): P~cmiyibcn a üccnc nem örökös licenc.

Előüzctés énényességi ideje: A szoR~,cr érvényességnek kezdő és végdátuma.

Igen: Alacsonyabb kiadású szo~ver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

—.
Nem: Csak a vásárolt tcrmélc használata megengedett.

Nyeh4ierzi4k-hnólat4nak-lehctősége:

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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