
Szerződés nyilvántartási~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes és

Kopcsányi Tibor beszerzési és logisztikai igazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről közös ajánlattevők meghatalmazott képviselőjeként a
Cég neve; WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kit.
KEF azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszám: 01 09461038
Adószám: 12048898-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseletében eljár: Nemes Csaba

továbbá
Cég neve: ASH Szoftverház JUt.
Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószáin: 23940165-2-43

Cég neve: CompuTREND Zrt.
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A
Adószám: 25809772-2-43

Cég neve: Nádor Rendszerház Kit.
Székhelye: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Adószám: 10507326-2-42

Cég neve: Symmetria Magyarország Zrt.
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91.
Adószám: 25798555-2-41

Cég neve: Webstar Csoport Kft.
Székhelye: 7625 Pécs, Majorossy I. u.
Adószám: 14273027-2-02

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A végleges szerződés tartalmazza.
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1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként
csatlakozó intézmények részére ‚.Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést
biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a
Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodásjött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO 1 OPEN 18
KM aláírásának dátuma: 2018. június 5.
KM időbeli hatálya: 2022. június 4.
KM keretösszege: nettó 28.000.000.000,- Ft

1.2, A nyertes közös ajánlattevő Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A
jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a WSH Számítástecbnikai, Oktató és Szolgáltató Kit.,
a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.’

1.3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
szerződéshez fizikailag nem csatolt, előzmény központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás közbeszerzési dokumentumai, a KM, valamint a Vállalkozó
ajánlati kötöttséggel benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
Műszaki leírást, a KM rendelkezéseit, Vállalkozó ajánlatát, a közbeszerzési
dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő táj ékoztatásokat is)
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

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

1.5. Vállalkozójelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak
megvalositasat ennto valamennyi jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozo etikai
normakat, valamint a Szerzodes mellekletet kepezo muszaki leirasban (] száqiú
tneUeídet) foglaltakat

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

1.7. Megrendelő „Identitás menedzsment rendszer frissítése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-
2016-00020 Számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése”
(KKIR3) című kiemelt projekt keretében” tárgyban az 1.1. pontban rögzített
Keretmegállapodás 2. része szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított le a verseny
újranyitásával. Az eljárás során Vállalkozó tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő a 2019.05.23. napján megküldött összegezésében
Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen
vállalkozási szerződést kötik.

1 A bekezdés abban az esetben válik a szerzödés részévé, amennyiben a szerződést Vállalkozó közös

ajánlattevőként valósítja meg
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2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A Jelen vállalkozási szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen,
a Megrendelő - a hivatkozott KivI tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési
igénye megvalósítására jött létre.

2.2. Jelen Szerződés alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a
Megrendelő meglévő identitás menedzsment rendszerének frissítését, az ehhez
kapcsolódó feladatok tervezését, az Új szoüver implementációját és illesztését a meglévő
h±astruktúrához és törzsadattár adatokhoz a meglévő funkcionalitás és üzleti logika
megtartása mellett, az alábbiak szerint:

. A korszerűsített identitás menedzsment rendszer infrastruktúra tervezése
‘ A megtervezett identitás menedzsment megoldás telepítése teszt és Üzemi

környezetben Megrendelő szakembereivel közösen
‘ A meglévő felhasználó kezelési folyamatok migrációja a régiről az Új rendszerre
‘ Átállás támogatása a teszt és Üzemi környezetekben
‘ Jelszó helyreállítási portál tervezése
‘ Rendszer illesztése a Szolgáltatási portálhoz
‘ A rendszer tesztelés támogatása a teszt és éles környezetekben
‘ Dokumentáció készítése (Rendszerterv, Implementációs terv, Migrációs terv,

Üzemeltetői kézikönyv, Felhasználói dokumentáció készítése az önkiszolgáló jelszó
helyreállítási funkcióhoz, Tesztelési jegyzőkönyvek, Rendszerbiztonsági terv)

. Bemutató megszervezése megtartása az érintett üzemeltetői kör — legalább 1 nap, min.
6 fő - részére a Megrendelő által biztosított helyszínen.

2.3. Szerződő felek rögzítik, hogy ajelen szerződés tárgyát képező termékek és szolgáltatások
részletes leírását ajelen szerződés I. számú melléklete, míg az ajánlati ár részletezését a
jelen szerzodes 2 szamn mellekiete tartalmazza

2.4. Megrendelő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket és szolgáltatást
átvenni, és a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a6.4. pontban meghatározott
vállalkozói díjat megfizetni a Vállalkozó részére.

3. A szerződés időtartama, teljesítés határideje és helye:

3.1. A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, hogy a
KÖFOP-l .0.0-VEKOP- 15-2016-00020 azonosítószámú „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése (KKJR3)” című kiemelt projekt Támogatási Szerződés
módosítása hatályba lépjen az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és sz Irányító
Hatóság, mint Támogató között. Megrendelő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9)
bekezdése, valamint 135. * (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló
igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a
szerződés csak Megrendelő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon
a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül. A
szerződés hatályba lépéséről Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes
Ajánlattevőt.

3.2. A teljesítési határidő a hatálybalépésétől számított maximum 90 munkanap.



3.3. A teljesítés helye:
- 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
- 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
- 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.

3.4. Megrendelő fezmtartja ajogot, hogy a teljesítés helye módosulhat más, a Megrendelő által
a teljesítés során megjelölt Budapest közigazgatási határán belüli helyszínre. Megrendelő
a teljesítés helyének módosulásáról írásban tájékoztatja a Vállalkozót. A felek rögzítik,
hogy a telephely-változása esetén, a teljesítés helyének az Új telephelyet tekintik, külön
szerződésmódosítás nélkül.

4. A teljesítés módja

4.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, illetőleg megfelel a jelen
szerződés 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki mellékletben, illetve a KM-ben foglalt
telj esítési/műszaki követelményeknek.

4.2. Amennyiben valamely Féinél 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.

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

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

4.5. Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a KM 4. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további alvállalkozókat
bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (KEF), valamint a Megrendelőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról
nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról benyújtani, hogy a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okokhatálya alatt.

4.6. Vállalkozó haladéktalanul köteles a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot, valamint
a Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében már nem vesz
részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét),
valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.



4.7. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga
végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói felróható magatartása által a Beszerzőnek
vagy a Megrendelőnek okozott kárért a KM rendelkezési szerint felelősséggel tartozik.
Az alvállalkozó nem teljesíthet megrendelést, illetve nem adhat ajánlatot.

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

4.9. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti ha

- Vállalkozóban 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. ~ (1) bekezdés k) pont
It) alpontj ában meghatározott valamely feltétel vagy

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

4 10 Vallalkozo a szerzodes ala~rasakor koteles nyilatkozm adatairol a 3 sz mellekiet
kitöltésével és a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

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

4.12. A Kbt. 139. * (1) alapján az Vállalkozó személye csak akkor változhat meg, ha a
Vállalkozó személyében bekövetkező jogutódlás a Vállalkozó 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 f~zetésképtelenségieljárás során kerül a szerződés
átruházásra; ha a szerződésbe lépőjogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
kizáró ok hatálya alatt

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

5. A szerződés tartalma:

5.1. Az identitás menedzsment rendszer szállítására vonatkozó előírások
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5.1.1. Megrendelő aj elen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szoftver kiváltást és
a hozzá kapcsolódó feladatok/szolgáltatások elvégzését ellenőrzi és átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át a teljesítés helyén.

5.1.2. Az átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított rendszer megfelel-e ajelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki

leírásban foglaltakkal,
- Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette-e valamennyi kapcsolódó szolgáltatást,
- a Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban előírt

dokumentumokat átadta-e.

5.1.3. Megrendelő az átvételt megtagadhatja, ha a Vállalkozó a jelen szerződés 2.2. pontjában
meghatározott feladatokat nem az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően vagy
nem teljes körűen teljesítette azt.

5.l.4.Aleszállított rendszer tesztelésére az 5.1.1. pont szerinti átadástól (telepítéstől) számított
30 naptári nap áll rendelkezésére (1. számú mellékletben próbaüzem). A tesztkörnyezetet
a Megrendelő biztosítja.

5.1 .5.Az átadás — átvételi tesztelés, továbbá a rendszer telepítésével kapcsolatos előírásokjelen
szerződés mellékleteként rendelkezésre bocsátott műszaki leírásban kerültek részletesen
meghatározásra. Az átadás-átvételi teszt lefolytatását a Megrendelő az Vállalkozó által
biztosított tesztjegyzőkönyvben rögzíti.

5.1.6. Az átadás-átvételi tesztelés sikeresnek tekinthető, ha a rendszer műszaki leírásban
meghatározott teljes hmkcionalitása elérhető, hibátlanul, a követelményeknek és a
leszállított dokumentációnak megfelelően működik, továbbá a rendszer éles adatokon
folyamatos, legalább 15 napos működése során hiba, zavar nem fordul elő semmilyen
formában.

5.1.7. Hiba, illetve zavar alatt a rendszer működésében fellépő, a műszaki leírásban
meghatározott valamelyik műszaki paramétertől való eltérést kell érteni, mely során a
rendszer teljes thnkcionalitása nem elérhető, nem hibátlanul, és nem a követelményeknek
és a leszállított dokumentációnak megfelelően működik.

5.1.8. Az átadás-átvételről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel 2 példányban, amelyből
1 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg. A
jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket,
igazolásokat, dokumentációkat, a teljesített szolgáltatásokat, továbbá az átvétel
helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint a
Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt
e vagy sem.

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

5.2. Dokumentum típusú eredménytermékek átadás-átvételére vonatkozó részletes előírások

5.2.1 .Vállalkozó feladata azidentitás menedzsment rendszerhez kapcsolódó, Jelen szerződés 1.
számú mellékletének 3.3 pontjában meghatározott tervezési eredménytermékek és
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további dokumentációk elkészítése és az abban meghatározottaknak megfelelő átadása.

5.2.2.A dokumentumokat korlátozás nélkül szerkeszthető, kereshető elektronikus
formátumban kell a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

5.2.3.A dokumentumok elfogadásának folyamata során a Megrendelő azt vizsgálja, hogy az
átadott dokumentum megfelel-e a Műszaki leírásban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek, valamint összhangban áll-e a korábbi tervezési
eredménytermékekkel — amennyiben az értelmezhető.

5.2.4.Az átvett dokumentumot a Megrendelő 5 munkanapon belül véleményezi és nyilatkozik
annak elfogadásáról vagy az elfogadás megtagadásáról. Megrendelő sz átadott
dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha sz nem felel meg a Műszaki leírásban, illetve
korábbi tervezési eredménytermékekben meghatározott követelményeknek.

5.2.5. Amennyiben az átadott dokumentum megfelel a meghatározott követelményeknek, Felek
az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel.

5.2.6.Amennyiben a Megrendelő a dokumentum átvételét vagy elfogadását megtagadja, az
erről szóló tájékoztatásában meg kell adnia sz átvétel vagy elfogadás megtagadásának az
okát, valamint a javított dokumentum átadásának határidejét. A javított dokumentum
átadásának határideje nem haladhatja meg az 5 munkanapot.

5.2.7.A javított dokumentum átvételére, véleményezésére a korábbi bekezdésekben rögzített
előírásokat kell megfelelően alkalmazni.

5.3. Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi termék és kapcsolódó
szolgáltatás sikeres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja, majd a
jelen szerzodes 4 sza,numel1eklete~ kepezo Teljesitest igazolo bizonylatot — a
továbbiakban TIB — állít ki a Vállalkozó részére. A TIB kiállításával és mind két Fél
aláírásával a Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
megfelelt.

5.4. Megrendelő szavatol azért, hogy — a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak
átadott információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak
megfelelnek.

5.5. Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését
nem engedményezheti harmadik személyre.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződés EU Alapokból finanszírozott.

6.2. Projekt neve: „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése” (KKIR3)”
Projektazonosító száma: KOFOP-l .0.0-VEKOP- 15-2016-00020
Támogatás intenzitása: 100 %
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás



6.3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó ajelen szerződés alapján nyújtandó 1. számú
mellékletben meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített szolgáltatásokat a 2. számú
mellékletben rögzített árak alapján — a vonatkozó feladatokat figyelembevéve — kalkulált
egyösszegű (fix) vállalkozási díj ellenében teljesíti.

6.4. Vállalkozót megillető vállalkozói díj teljes összege nettó 14 940 000,- Ft ± közbeszerzési
díj + AFA, azaz nettó tizennégymillió-kilencszáznegyvenezer Forint ± közbeszerzési díj
± általános forgalmi adó.

6.5. A szerződéses ár (szolgáltatások) tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával
összefflggő valamennyi költséget (vám, adók, díjak, illetékek, jogdíjak, egyéb), de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díj alapja a vállalkozási díj általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1 % ±
AFA. A közbeszerzési díjat a Megrendelő a Vállalkozón keresztül fIzeti meg. Vállalkozó
a közbeszerzési díjat köteles Megrendelő részére kiállított számlán a 2. számú
mellékletnek megfelelően szerepeltetni.

7. Teljesítés, teljesítésigazolás, fizetési feltételek

7.1. Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag a Vállalkozó irányába terheli.

7.2. Vállalkozó ajelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.
* (3) bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalommal
kiegészítve kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó a szerződésszerű
teljesítését követően Megrendelő által kiállított és mind két Fél által aláírt TIB alapján,
annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számla
mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy
egy példánya. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be a Megrendelőnek,
az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Megrendelő jogosult visszaküldeni a
Vállalkozónak. A számlán csak az előzményben ismertetett KJYI hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése” (KKIR3) (KOFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2016-00020)
projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében az Irányító Hatóság (Támogató)
által közvetlenül a Vállalkozó részére kerül kifizetésre.

7.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési
igazolással igazolt, Vállalkozót megillető nettó vállalkozói díjat a Megrendelő hiánytalan
és hibátlan kifizetési kérelmének az Irányító Hatósághoz (Támogató) történő beérkezését
követő 30 napon belül az Irányító Hatóság (Támogató) egyenlíti ki közvetlenül az
Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. * (1), (4) és (6) bekezdéseiben,
valamint a Ptk. 6:130. ~ (U-C) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—
2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Irányító
Hatóság (Támogató) a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja
fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
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7.5. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges Olyan fizetési késedelemért,
amelyért nem felelős a Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

7.6. Vállalkozó 1 db számla benyújtására jogosult - ide nem értve az előlegszámlát - a
szerződésben meghatározott Összes feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését
követően. A számlának meg kell felelnie a 2000. évi C. törvény 167. *(3) bekezdésében
foglaltaknak.

7.7. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi,

7.8. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nenneti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Müködő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
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 termékek/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,

- a számlán fel kell tüntetni a barikszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tantetni a „számla” elnevezést,
- a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt nevét „Központosított Kormányzati

Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)” és azonosító számát (KOFOP-l.0.0-VEKOP-
15-2016-00020)

7.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla ÁFA értéke a számla Megrendelő központi
iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a
Megrendelő által közvetlenül a Vállalkozó részére a jelen szerződésben és a Ptk. 6:130.
*-ában részletezettek szerint,

7.10. Ajelen szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, száxnlaszámában) bekövetkező változásokról
8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

7.11. Vállalkozó - az ÁYA késedelmes kiegyenlítése esetén - a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~
(1) bekezdése szerint jogosult az AFA mértéke utáni késedelmi kamatra.

7.12. Szerződő felek rögzítik, bogy amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra,
ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla
kiegyenlítésének határideje.

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



7.14. Megrendelő rögzíti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a 272/2014. ~XJ.5.)
Korm. rendelet (Jelen fejezet alkalmazásában: Kormányrendelet) hatálya alá tartozik, és
jelen szerződés ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért a
Megrendelő a Kormányrendelet 119. ~-a alapján biztosítja a Vállalkozó részére a
szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.

7.15. Vállalkozó a szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum Megrendelőhöz történő
benyújtásán keresztül) az Irányító Hatóságtól (Támogató) igényelheti. A Megrendelő az
értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását.
Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell
tekinteni.

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

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

7.18. A Megrendelő - a szállítói előleg folyósítását követően — a Vállalkozó által kiállított és
megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül köteles záradékolni és
az Irányító Hatóság (Támogató) részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

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

7.20. 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 társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.21. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a
Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.22. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
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7.23. A kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).

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

8. Kapcsolattartás:

8.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:
Név: Rott Gábor
Beosztás: operációs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefonszám: ± 36 1 7957176
Mobiltelefon szám: +36 30 5761120
E-mail cím: rott.gabor®nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Szanyi Judit
Beosztás: kereskedelmi menedzser
Telefonszám: ±36 1353 9835
Mobiltelefon szám: ±36 20 9422 779
E-mail cím: judit.szanyi®wsh.hu

8.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek
együttesen:

Név: Kiss-Lajos Zoltán
Beosztás: rendszerüzemeltetési igazgató
Telefonszám: ±36 1 7957150
E-mail cím: kiss-lajos.zoltan®nisz.hu

Név: Bogó Viktor
Beosztás: projektigazgató
Telefonszám: ±36 1 7957013
E-mail cím: bogo.viktor&~:nisz.hu

8.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 8.1. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező
változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a
másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

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

- írásban igazolt személyes átadással.
- tértivevényes ajánlott levélben,



- visszaigazolt e-mailben Vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

8.5. 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.

8.6. 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 kézbesítés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

9. Titoktartás

9.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a titoktartásra a KM VIII.3- 12. (Alvállalkozók, Titoktartás,
Ellenőrzés) pontjait tekintik irányadónak.

10. Jótállás

10.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jótállásra valamint a szavatosságra a KJvI VI. pontjában
(Teljesítés, Termékváltás, Termékhelyesbítés, Jótállás, Szavatosság, Szupport), valamint
a KM 2. mellékletében (Szolgáltató nyertes ajánlatának a közbeszerzési eljárásban
értékelésre került elemei. Szolgáltatás- és árlista. Teljesítési határidők és a jótállási és
szavatossági idők)foglaltak az irányadóak.

11. Szerződésszegés, szerződésmódosítás, a szerződés megszüntetése

11.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés alapj án meghatározott hat~’~dőre vonatkozó
szerződéses kötelezettségét (termékek/szolgáltatások, hozzá tartozó dokumentumok
átadása-átvétele) késedelmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős, úgy késedelmi
kötbér fizetésére köteles.

11.2. 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 a késedelmesen teljesített mennyiség/szolgáltatás nettó értéke.
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11.3. A maximális késedelmi

szerint — a szerződéstől
hatállyal felmondani és
veszi, hogy a késedelmi

kötbér elérése esetén a Megrendelőnek jogában áll — választása
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali

egyúttal meghiúsulási kötbért követelni. Vállalkozó tudomásul
kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.4. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Vállalkozó a szerződéses kötelezettségének a
Vállalkozónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Ebben az
esetben a Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben Megrendelő
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nem él szavatossági jogaival. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített
mennyiség/szolgáltatás nettó értéke.

11.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítésl-10 napja alatt napi 0,5 %‚ a
késedelem 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke: 20%.
Megrendelő hibásteljesítési kötbér érvényesítése esetén szavatossági igényét nem
érvényesítheti (Ptk. 6:187 ~ (2).

11.6. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult -

mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül - választása szerint a szerződéstől
egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és
egyúttal meghiúsulási kötbért követelni.

11.7. Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25%-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll - ezek feltételeit, valamint részletes szabályait a Ptk.
tartalmazza.Megbiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését (Ptk. 6:187 *
(1)bek.), valamint a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizáija.

11.8. Amennyiben bármelyik Fél részéről felmondási vagy elállási ok merülne fel, úgy a Felek
haladéktalanul egyeztetnek, amelynek keretében az ok elhárítására — feltéve, hogy ez
lehetséges — a szerződésszegéssel nem érintett Fél megfelelő póthatáridőt határoz meg.

11.9. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11.10. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból
visszatartani a Kbt. 135. * (6) bekezdése szerint.

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

11.12. Felek az ún. rendes felmondás jogát, illetve a közös megegyezéssel való szerződés
megszüntetését kölcsönösen kizáiják.

11.13. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal — felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadj a,

- a késedelmi és hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,

- Vállalkozó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Megrendelő
erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem
teljesíti.

11.14. Megrendelő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
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11.15. Megrendelő köteles a szerződést aKbt 143. ~ (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
felmondani, Vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követőenjut tudomására, hogy
Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
Volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.16. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal — a Kbt. 143. * (3) bekezdésében
meghatározott, jelen szerződés Hiba! A hivatkozási forrás nem találhatő.pontjában
ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén fetmondani. Jelen pont szerinti
felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.17. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Megrendelő 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.

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

11.19. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Kbt. 142. ~ alapj án a Megrendelő
köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Vállalkozó 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 a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért
felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.

11.20. A Megrendelőköteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó 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 a Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával,
amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta

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

11.22. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a

•1 ii



változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt haladéktalanul
írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult felmondani, vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - attól elállni.

12.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvényteleimek 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.

12.3. Jelen szerződés fő szövegének, valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a
szerződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandók.

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

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

12.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a Keretmegállapodás 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 Keretmegállapodás 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 a jelen
szerződés részét képezi

12.7. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamelyj og, j ogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti 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.

12.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben,valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KiM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbáa magyar jog — különös tekintettel a polgári törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény — az
irányadók.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott Kivi. és az alábbi mellékletek:



I. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Ajánlattételi lap — ajánlati ár részletezése
3 számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: ‘ Teljesítést Igazoló Bizonylat

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag üják alá, melyből 2 példány a
Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illet.

Dátum: Budapest, 2O19i~’
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