
Szerződés nyilvántartási szám:ÁQt~9.

1UÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
„Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenszek szállítása az „ÁAFK” c. pro

jekt vonatkozásában”

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20030
Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
A’dószám: 10585560-2-44
Számlavezető bank, bankszárnlaszám: K&H Bank Zrt., 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazagató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő,

másrészről a
Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em
Szállítói azonosító: 200365
Cégjegyzék szám: 0110 044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001
Képviseli :Herinesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
Gamax Kit.
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla Út 15/D.
Szállítói azonosító: 100160
Cégjegyzék szám: 01 09 067822
Adószám: 10383571-2-44
Bankszámlaszárn: 10102093-57428400-01000005
Képviseli: Dr. Homonnay Géza
Képviselő titulusa: ügyvezető

és az
SMP Solutions Zrt.
Székhely: 1139 Budapest Fiastyúk utca 71/b.
SzáUítói azonosító: 100157
Cégjegyzék szám: 0110 140383
Adószám: 26777810-2-41
Bankszámlaszám: 11763945-00070041-00000000
Képviseli: Papp Ed’várd László
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó).

Vevő és Eladó (a továbbiakban Vevő és Eladó együtt: Felek) között alulirott helyen és napon
az alábbi feltételekkeL
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1. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED
2017/S 225-467902 (KE-l6846/2017) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére „ VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése ás kapeso
lódó szolgáltatások te(jesítése” (rövid név: VMWARE-201 7) tárgyban lefolytatott központosí
tott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó
között „keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KIvIOl VMWAREI7
KM aláírásának dátuma: 2018. május 9.
KM időbeli hatálya: 2022. május 8.
KM keretösszege: 2.500.000.000 forint ± Afa.

1.2. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 301/2018. Korm. rendelet) 30/A. ~
(1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKÜ
Zrt. lépett.

A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 30. ~ (7a) bekezdése alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt) 105. ~ (2) bekez
désének c) pontja alapján a jelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt tárgyában folytatott le
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési
igényének kielégítése érdekében.

1.3. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés
és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerző
dést — meghatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

1.4. Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből
eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

1.5. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen
szerződés 2. számú mellékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre (a közbeszerzési eljárás tárgya:,, Kormányzati Adatközpont bővítéseként W’iualizáciés
licenszek szállítása tíz „AAFK” a projekt vonatkozásában “). A jelen szerződés alapján Vevő
megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és biztosítja, leszállítja a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő. jelen szerződés I. számú
mellékletében meghatározott tennékeket.
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2.2. Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást (szállítást) és számlakiállítást a(z)
S ysman Informatikai Zrt. teljesíti.

I A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése

3.1 Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket a szerző
dés hatályba lépésétől (mindkét Fél általi aláírásáról) számított hét héten belül Vevőnek átad
niajelen szerződés 5.1 pontjában meghatározottak szerint.

3.2 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

Eladónak jelen szerződés keretében átadandó dokumentumokat elektronikusan a Vevő e-mail
címére (melyet Vevő jelen szerződés hatálybalépésének a napj án ad meg Eladónak) kell meg-
küldenie.

5. A teljesítés módja

5.1. A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik. Eladó köteles a
Vevő által jelen szerződés 4. pontj ában meghatározottak szerint megadott e-mail címre meg-
küldeni a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékekhez tartozó alábbi
dokumentumokat:

— licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat) (licencekhez):
a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyi
ben ez értelmezett),
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),

— jótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó, azok szerződésszerű rendelkezésre ál
lását igazoló dokumentumok (jótálláshoz, gyártói támogatáshoz).

5.2. Eladó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatait teljesí
teni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint. A teljesítéshez ma
gyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben Eladó jelen szerződés teljesítésében közreműködő
szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, szaktolmács biztosítása Eladó kötelezett
sége és költsége.

5.3. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie
kell Vevőt a késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról abban az esetben
is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont sze
rinti értesítés megküldése nem záija ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadá
lyozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről
köteles Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt
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Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt ás annak okát, valamint várható
időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.5. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.

5,6. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó be
vonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmassá
gának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.7. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződés szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.8. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
ügy felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt
feltételek megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.9. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul ér
tesíteni.

5.10. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatai
ról dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás kiáHítása

6.1. Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tennékek rendelkezésre
bocsátását igazoló, jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott dokumentumokat tartalmazó
e-mail kézhezvételét követően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó
szerződésszerűen teljesített-e.

6.2. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó aje
len szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekhez a jelen szerződés 5.1 pont
jában meghatározottakat teljeskörűen átadta, haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
köteles kiállítani a Jelen szerződés teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4.
számú melléklet).

6.3. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja. hogy Eladó a je
len szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tennékekhez a jelen szerződés 5.1 pont
jában meghatározottakat nem teljeskörűen adta át. erről haladéktalanul értesíti Eladót azon az
e-mail címen, amelyről Eladó ajelen szerződés 5.1 pontja szerinti dokumentumokat inegküld
te. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés 5.1 pontjában foglal
tak szerint teljesíteni.
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6.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó
valamennyi, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékhez a jelen szerző
dés 5.1 pontjában meghatározottakat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

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

6.6. Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisz
tesség követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.7. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövet
kezett változást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köteles vissza-
igazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg ajelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazo
lást, akkor a DKU Rendszer automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat
státuszát.

A Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni
a DKÜ Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta

7. A fizetendő eHenérték

7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ellenértékének megfizetése saját forrás felhasz
nálásával valósul meg.

7.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.

7.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 52.644.280,- Ft ± AFA, azaz
nettó ötvenkétmillió-hatszáznegyvennégyezer-kétszáznyolcvan forint ± általános forgalmi
adó.

7.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jog
szabályi rendelkezések az irányadók.

7.5. A 7.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.3 pontban meghatározott nettó ár
különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók’, díjak, illetékek, egyéb szük
ségszerűen felmerülő díjak és költségek), a jótállás és gyártói támogatás 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 közbe-

1 Kivétel ÁFA
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szerzési díjat. A közbeszerzési díjat Vevő a 301/2018: Korm. rendelet 14. * (2) bekezdés d)
pontja alapján közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A 301/2018.
Korm. rendelet 14. * (2) d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja a keretmegállapodás
alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa.

7.6. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.3 pont) túl további díjazás, költ
ségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg.
A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

2. Fizetési feltételek

8.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

8.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó
számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat, valamint a kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet).

8.3 A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. * (1) bekezdése, valamint a Ptk.
6:13 0. * (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandók.

8.4 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a papír alapú számlát a Vevő nevére és
a Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján
lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.

8.5 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.

8.6 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
— 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, nyújtott szolgáltatások

megnevezése, TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől
számított 30. napot,

— a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,

— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.7 Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának ás mellékleteinek
központi iktatójába vagy a 8.4 pontban meghatározott e-mail címre érkezésétől számított 30
napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak. amely időtartainba nem számít bele az
esetleges számlareklamáció ideje.
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8.8 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát
a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

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

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

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

8.12 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 8.4 pontban meghatározott címek valamelyikére nyújtja be, vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

8.13 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka) - kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

8.14 A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az
országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

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

9. Jótállás, felhasználói jogok, szavatosság

9.1. Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott licencekre 12 hónap
jótállást (gyártói garancia) és gyártói támogatást biztosít jelen szerződés 2. számú mellékleté
ben részletezettek szerint. A jótállás, gyártói támogatás kezdete a termékek sikeres átvétel-
ének (jelen szerződés. 5.1 pontjában meghatározottak teljesítésének) az időpontja. A Teljesí
tést Igazoló Bizonylaton ajótállási határidő kezdetét egyértelműen rögzíteni kell.

9.2. Vevő hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között az alábbi elérhe
tőségek valamelyikén, írásban teheti meg:
Tel. szám: ±361 883 3470
E—mail cím: su~j,ort(~sysman.hu

9.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó vise
li.

A
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9.4. Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott licencekre a gyártó által
az átadott termék licencszerződésében biztosított terjedelmű felhasználási jogot szerez.

9.5. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy
jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, Így különö
sen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1.: szerzői joga, szabadal
ma vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná,
vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvál
lalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg
nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — jogosult választása szerint a szer
ződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

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

10. Kötbér

10.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.1. pontjában meg
határozott határidő lejártáig a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termé
kekhez a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározottakat nem adja át, Eladó — az erre okot
adó körülmény jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően — késedelmi vagy meghiú
sulási kötbér fizetésére köteles.

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi
kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó ára. Jelen pont alkalmazása szempontjá
ból a nap kifejezésen naptári nap értendő.

10.3. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani, vagy
attól elállni, amely okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett. A meghiúsulási
kötbér mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekin
tendő továbbá, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondja vagy Vevő a jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.

10.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.

10.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető vételárba beszámítani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

10.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesí
tésére, valamint, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
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1 0.7. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kőtbér ép~rc~..

nyesítését kizárja.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak f~gye1embevéte1éve1 és
kizárólag írásban módosíthatják.

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesí
tésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 12.5 pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése), valamint 15.8.

pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a) - d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatáro

zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszó
lítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

11.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekö
vetkezése esetén.

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

11.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdéséberi meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben,
ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végel
számolással to~~rténő megszűnését határozta el.

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

11.9. Az azonnali hatályú felniondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzőijogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
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12. Titoktartás

12.1. Eladó vállalja, az
-Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglaltakat,
továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőr
zési jogosultságát, valamint,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. *-ában, és az 1. melléklet, Ill. 4. pontjában foglaltakat,
amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosság
ra hozatalt Eladó még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.

12.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal,
bogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet va
lamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájámlásá
val teheti meg.

12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem mi
nősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és ad
nak át Vevőnek.

12.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondani.

13. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Könyves János Zsolt
Beosztása: In&astruktúra létesítési és tervezési osz

tályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: -

Mobiltelefon száma: ±36-30-733-3526
E-mail címe: Konyves.Zsolt®nisz.hu
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Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult ____________________________________
Neve: Fodor Endre
Beosztása: Partner
Levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.1. em.
Telefonszáma: ±361 8833471
Mobiltelefon száma: ±3620 999 9935
e-mail címe: endre.fodor(2i~sysman.bu

13.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együtte
sen:

Vevő részéről teljesítés igazolásárajo
gosult
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Levelezési címe: 1389 Budapest Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-1-896-4155
Mobiltelefon száma: ±36-30-182-1688
E-mail címe varga.dezso®nisz.hu
és ‚

~ Neve: Adám Csongor Zsolt
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma +36-1-795-7112
Mobiltelefon száma: +36-30-976-7711
E-mail címe: Adam.CsongorZsolt®nisz.hu

13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatározott kap
csolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapod
nak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kap
csolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra
nem jogosultak.

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

13.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés niegkí
sérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
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kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladó..
hoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot —az ellenkező bizonyításáig — a Pos
tai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesí
tettnek tekinteni.

13.6. Szerződő Felek megállapoc3riak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, va
lamint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történ
het.

13.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalma
zással ajelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek
kijelentik, bogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták ajelen szerződés
ben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott
esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüg
gésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének
időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapesolattartó személye válto
zik, úgy e változás hatályba lépéséig — az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és
célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő haszná
lat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hi
vatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonat
kozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumen
tumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bíró
sági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

13.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, köl
csönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideért
ye különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az infor
mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásúról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („ODPR”) rendel
kezéseit.

14. Vis Major

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás vis maior eredménye.

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Felek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul, olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve. hogy ezen kő
rülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban
még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a) tennészeti katasztrófák (villámcsapás, Földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány. karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás. sugárszennyeződés:
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d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselelcmények, mozgósí..
tás, rekvirálás vagy embargó;

e) sztrájk, Felkelés, Forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgár
háború és terrorcselekmények;

O zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3. A vis maiornak közvetlen összefZiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

14.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben sz ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ész-
szerű alternatív módot a teljesítésre.

14.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major esemén3mek a
szerzödésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gon
dosság tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárí
tani.

14.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll — választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatály
lyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt Felmerült kárát.

15’ Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

15.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet sz
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

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

15.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent arnrnk érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körül
ményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

15.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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15.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy abhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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

15.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesitéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KM, illetve
annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes ren
delkezéseket nem tartalmazhat.

15.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tu
domásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

15.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződés 1. pontjában hivatko
zott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján kerül ki
töltésre)
2. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinforrnációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóvábagyólag írtak alá.

Budapest, Budapest,~ liűorniati~ai Zr~

S
Bancsics Ferenc Hennesz Miklós
vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Zrt. Sysman Informatikai Zrt.
Yey~~itatL Eladó

4L
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1. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára23

Cikkszám Termék (szolgáltatás) meg- Mennyiség, Nettó egységár Nettó összár
(T ermékazonosító) nevezése mennyiségi (Ft) (Ft)egység

VMware vSphere 6 Enterprise 40db 1 041 161 Ft 41 646 440 Ft\7S6-EPL-PLT-C Plus Platinum for 1 processor ____________ _______________________ _________

Production

VS6-EPL-PLT-P-SSS- Support/SubscriptionVMware vSphere 6 Enterprise 40 db 274 946 Ft 10 997 840 Ft
C Plus Platinum for 1 processor

for_1_year _____________ ________________________ ____________________

Összesen ár (nettó) 52 644 280 Ft

2 Az Ajánlattételi lap alapján kerül kitöltésre.

A inegajánlott árakat 27% ÁFA terheli.
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2. számú melléldet

Műszaki leírás

1 A. heszerzés tárgya

Virtualizációs szoftverlicenszek szállítása az alábbiakban részletezettek szerint:

VMware vSphere Enterprise Plus Platinum vagy ezzel egyenértékű licensz 20 darab, egyenként
2 fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (Összesen 40db CPU licensz)

12 hónap jótállási és gyártói támogatás a megajánlott termékekre

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:

. . ‚ MennyiségiMegnevezes Mennyiseg ‚

KEF cikkszám egyseg
VMware vSphere 6 Enterprise Plus Platinum for db

VS6EPL-PLT-C 1 processor 40

VS6-EPL-PLT-P-SSS-C Production Support/Subscription VMware 40 db

vSphere 6 Enterprise Plus Platinum for 1
processor for 1 year

A megajánlott licensz-csomag egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
termékekre ad ajánlatot:

V-O1 HW core-ok tamogatasa Minimalis elvaras, hogy a szerver osszes processzor magja fel
használható legyen.

V-02 Memória nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 512 GB) felhasznál
ható legyen.

V-03 Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám 10- szere
se.

V-04 Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen adni az
egy szerverben leszállított Összes core-t (legalább 36 fizikai core).

V-OS Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen adni
a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szoftver által használt memória
mérettel csökkentve).

V-OS Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes legyen mini
mum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.

V-07 Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni a szerverek
beépített virtualizációs hardver támogatását.

V-OS Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb, mint annak a
fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut (Near native speed).
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Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen gyi?~~~~
mogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és újabb verzióinak virtuális
gépen való futtatásához:

• Windows Server 2012 R2
• CentOS 6 és 764-Bit
. Debian GNU/Linux 7 és 864 Bit
• Red Hat Enterprise Linux 6 és 764-bit
‘ SUSE Linux Enterprise Server 1164-Bit
‘ Ubuntu 14.04 64-Bit

‚-10 Hálózati támogatás:

o Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót biztosítani a
virtuális gép Számára) amelyek különböző hálózatokhoz csatlakozhatnak.

‘ VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő funkciókat a
konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:

o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt csomagok

továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti trunk por

tok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN tagelt csomagokat átad-
nak, mind több fizikai portot ún. LAG (Link Aggregation) módban össze
tudnak fűzni (p1. IEEE 802.3ad).

o Disztributed switch támogatás
1-11 PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég operációs

rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya direkt elérését.
V-12 Fibre channel: A meglévő hardver konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert

tartalmaz, ezért szükséges, hogy a megajánlottvirtualizációs szoftver képes legyen egy
külső FC LLJN-t egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az esetben
szükséges, hogy mind a gazdagépen futó virtualizációs program (Windows, vmkernel,
stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC LUN-járól be tudjon töltődni (boot).

V-13 Failover, live migration A virtualizacios szoftver legyen kepes egy meghibasodott fizikai
gepen futo virtualis gepet egy tartalek fizikai gepen automatikusan ujrainditani, illetve ez
a muvelet a menedzsment feluletrol is indithato legyen Legyen lehetoseg a virtualisgep
leallitasa nelkuli mozgatasra a felepitett rendszeren belul, illetve a mar uzemelo VMware
6.5 cluster és a megvalósítandó rendszer között.

V-14 Nagyvállalati, platinum szolgáltatási szintű liszensz típus
J-15 A megajánlott Iiszensz nem lehet fizikai hardverhez kötött

2 Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánlattevő feladatai

2.1. Licenszek szállítása

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licenszek szállítása Vevő email-címére,
a szerződés hatályba lépését követő 7 héten belül.
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2.3. Dokumentumok átadása, leszállítása

Jótállásra, gyártói támogatásra vonatkozó dokumentum,
Licenszigazolások

2.2 Jótállási és gyártói támogatás

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói támoga
tást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termékek sikeres átvételének az időpontja, amely
a teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

Ajótállásra ás az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

JP-O1 Az Aiánlatkérő a hibabeielentését a hét minden napián 0-24 óra között teheti meg.
JP-02 A hibabejelentést 1 órán belül vissza kell igazolni.
JP03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
‘ meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
‘ észlelt hibajelenség leírása,
‘ hibabejelentés száma.

JP-04 A bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezden a hiba elhárítását.
JP-O5 Jótállás ás gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető

tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalis
tákhoz, szoftverfrissítéseihez.

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell a kapcsolódó szoftverfrissítések
díjmentes letöltési lehetőségét.
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3. számú melléklet

O

NEMZETI INVOKOMMUNIKÁC]ÓS
SZO].GÁIXATÓ ZR].

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairál 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
~Azonosító adatok:

~1eljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Infor- Rövid név (cégjegyzékne/c megfelelően):
natikai Zrt. Sysman Zrt.

Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41 Uniós adószám: HU12948901
Kapcsolattartó adatai :

Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883 - 3471 e mail cím: project~sysman.lm

Cnn
Széldiely (ország nanyítószam, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u.
10

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhifytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
JMagyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Vevő partner esetében a következőket /ski kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (ország, irányítószám, város; utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Mon
tevideou. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

Számlázási Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Monte
vijea u. 10.

S2ámlavezető bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10100833-56598700-01000001 Bankszámla devizanenie; HIJF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnen’e ott IGEN-t~

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (I)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (1»]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, 169. * (p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. * Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(ii)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: nem vény]: nem nem

Kelt..~~ t
Cégszerű aláírás ~ hiícap~tjp~t z~t

~O37au~~~ MonfoyJdJou
Aci6szjrn• 1294599 1~2_11

Oldal 19/26



4. számú melléklet

•0~ . . ‚„ ‚

• • % NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.
H-1081 Budapest) Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely; Dátum;
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég nevez Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:NISZ Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti hfokommunikációs Szol- (a TIB aláírója) (a TJB jóváhagyója)

gáltató Zrt.

Terméklszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés;

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőség-
vizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Fent jelzett és archivál.t 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 ineghatározou egyéb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott

(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

F$L~ I 450 4200 ~ nfo~’nLs:hu
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Liceneinformációs adatlap
LflNCÁTADÓ ÁLTAL IGTÖLTENDŐ

Nyilviíxitartási adatok
Szerz& désszám:
Számla-szám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Liceneátadó adatai

Cég neve: Sysman Informatikai
Zrt.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Fodor Endre 0620 999
9935

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

endre.fodor~sysman.hu

Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:

NJSZ Zrt.

Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Memiyiség:

Termék egységára:

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

Szofivericövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkővetés tbssítésre jogosít:

VMware. Inc.
40—40 db
szerződés 1. sz. mellék

let

2%

Szofiverkövetés időtartama (maintenance valid from-
to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Igen

Nem

Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen

NISZ 5. számú melléklet

34-NY6 Licencinformációs adatlap 6.0

Installation
Processor
Igen
Igen

Server +
CAL
Egyéb

Users
Core
Nem
Nem

Nem
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verziók használatának lehetősége: Igen H Nem H

Dátum____________________ . . ‚ . „
Licencatado vagy gyailo cegszeru aláírása

N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 6.0

Kitöltési útmutató

IVyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Livencátadó adatai

Cég neve: A szofiverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenimegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szof’tverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinformációk

Licene jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószárna.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szotivertermék gyártój ának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznem-
ben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

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

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használatijogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
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Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darab-
száma alapján licencelendő.

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

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

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

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.

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

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkijvetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.

Előfizetés (subscr ption): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs stan
dard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.

6. számú melléklet
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Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Sysman biformatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Képviseletében elj ár: Hermesz Mildós

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 DKÜ Zrt.-t hala
déktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogo
sult felmondani, vagy attól elállni.

•~‘~ .

. . .. •••‘~i Ii4
Budapest, 2020. július / ~ ~.

Sysman Informatikai Zrt.
(Sysman Informatikai Zrt.

Gamax Kft., SMP Solutions Zr~3’Sfliriii bifornlaflker 7%~

a közös Ajánlattevők nevében03~~ Mont~w~0,..~i~7~fly)pfl4~go1

43, ~ (1) B 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-kütön Vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyha
tósági szerv ás az Európai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

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

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

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

bc~ nem minősül a társasági adóról ás az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,

hd~ a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal biró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hh) és he) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következó feltételeknek:
ca) vezetö tisztségviselői megismerhetők.
eb) a civil szervezet ás a vízitársnlat. valamint ezek vezetö tisziségviselói 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 Szei-vezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:

Hermesz Miklós
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Eladó átlátbatósági nyilatkozata

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

Ryilatkozattevő:
Cégnév: Gamax Kit.
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. 1U18.
Cé~egyzékszám: 01-09-067822
Adószám: 10383571-2-44
Képviseletében eljár: dr. Hornoimay Géza

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Gamax Kit. a nemzeti vagyonról Szóló
2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja5 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t hala
déktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogo
sult felmondani, vagy attól elál]ni.

i:~~sn~a~i ~:fifo r~~5u!zaf Zi•i,
1 37 Bud~ngt~ Montevtjco u. 10.

Budapest, 2020. július 12243201.2.41

Hermesz Miklós
Sysman kformatikai Zrt.

(Sysman Informatikai Zrt.

Gamax Kit., SMP Solutions Zrt.)
a közös Ajánlattevők nevében

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlát/i ató szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkonnányzat, 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 helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabátyozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

/» az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó Szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

baY) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetö,

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

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

hd) 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,l alpont
szerinti feltételek fennállnak;

e,) az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselői megismerhetők.
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 Eg üttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan áltamban van, amellyel Magyarországnak a
keuős adóztatás elkerüléséről szóló egvezménye van:
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Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cég: SMP Solutions Zrt.
Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca lift,.
Cégjegyzék szám: 01-10-140383
Adószám: 26777810-2-41
Képviseli: Papp Edwárd László

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

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak váltQzásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t hala
déktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogo
sult felmondani, vagy attól eláflni. .Sysmg~~ lit, ~í:~ Zr!,

1037 Budapes~, u. 10,
. . ~k~Ósz~m, 1418901.2-11

Budapest, 2020. július Á ‘~.

Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.
(Sysman Informatikai Zrt.

Gamax Kft., SMP Solutions Zrt.)
a közös Ajánlattevők nevében

6 ~‚ ~ (I) E törvény alkalmazásában

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

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az Ó 11am 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 helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következö fettételeknek:

be,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a ten’orizmus finanszírozása megelőzését-öl és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában Vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel. amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezniénye van,

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

hd) 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 be), hb) és he) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

e) az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztségviselói megismerhetők.
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
keltös adóztatás elkerüléséről szóló egyezmén»e van:
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