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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához mentési
kapacitás, továbbá Ajánlatkérő meglévő rendszereinek bővítéséhez szükséges eszközök

beszerzése FIR projekt vonatkozásában”

II. részajánlat
„LTO-7 mentési kapacitás”

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
Zrt., azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószárn: 10585560-2-44, bankszámlaszáni: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Varga
Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes és Adám Csongor fejlesztési ágazati igazgató), mint Vevő (a
továbbiakban: Vevő),

másrészről:

az M&S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság.(azonosító: 100051, székhely: 1136
Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága, Cg.: 01-10-046107, adószám: 14409471-2-41, bankszámlaszám: 10300002-20222941-
00003285, képviseli: dr. Fazekas Szilvia); és

az ALPHANET Informatikai Zrt. (azonosító: 200527, székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045858, adószám:
14153833-2-41, bankszámlaszám: 10102244-15673400-01005004, képviseli: Berényi Péter); és

a Delta Services KR (azonosító: 200225, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. céget
nyilvántartó cégbíróság neve; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882940, adószám:
13978798-2-41, bankszámlaszám: 10402166-50485549-54521005, képviseli: Sztopen Erzsébet); és

a DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Kit (azonosító: 100017, székhely: 6723
Szeged, Csongrádi sgt. 83., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 06-09-000341, adószám: 10406115-2-06, bankszámlaszám: 10980006-00000004-20740003,
képviseli: Fenyvesi József); és

a Nádor Rendszerház Kit (azonosító: 100064, székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-074755, adószám:
10507326-2-42, bankszámlaszám: 11 100l04-10507326-01000003, képviseli: Gombos Tibor Miklós);
és

a PC Trade Systems Kit (azonosító: 200517, székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-208294, adószám:
12937303-2-43, bankszámlaszám: 11735005-20548946-00000000, képviseli: Tóth Gábor); és

a PROFESSZIONÁL Informatikai Zrt. (azonosító: 100077, székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 7.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045161, adószám:
13369657-2-43, bankszámlaszáni: 10103173-30483700-01003003, képviseli: Lévai Tibor Sándor); és

a SzámHEAD Kft. (azonosító: 100194, székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-070055, adószám: 10415618-2-43,
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bankszámlaszám 1O30O002~2034049400003285, képviseli: Kádár István József), mint Eladók (a
továbbiakban együtt: Eladó)

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzés~ és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban;
Beszerző) által TED 2017/S 104-207282., (KE-7607/20l?.) számú, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó intézmények részére „Szerverek és tárolók~ valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése — 2. rész szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése (nem x86)” lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen Beszerző és Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma KMO201~02045R’~’Tl7
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2021. október 26.
KM keretösszege 15.000.000.000 forint ± Afa.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és sz együttműködési megállapodás tartalmazza.

1.3. A jelen szerződést és számlakiállítást az M&S Informatikai Zártkörűefl Működő
~észvénytár5a5ág teljesíti, a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő
nevében írja alá. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

1.4. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

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 „Kormányzati AdatközPontha kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához
mentési kapacitás, továbbá Ajánlatkérő meglévő rendszereinek bővítéséhez szükséges eszközök
beszerzése FIR projekt vonatkozásában” tárgyú eljárás „LTO-7 mentési kapacitás” II.
részajánlatában Vevő megrendeli, sz Eladó pedig elvállalja sz 1. számú mellékletben (műszaki
leírás) II. részajánlatra meghatározott követelményeknek megfelelő termékek, ún. LTO-7 mentő
kazetta szállítását és szolgáltatások teljesítését, a 2. számú mellékletben meghatározott
mennyiségben (Megrendelt termék- és árlista). A szerződés teljesítése sz I. számú mellékletében
(műszaki leírás) meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően történik.

2.2. Vevő f~~~asználói jogajelen szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott
továbbá a gyártó által biztosított jogokra teijed ki.
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3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének Feltétele annak mindkét Fél általi aláírása
továbbá az, hogy a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050 azonosítószámú „Földmegfigyelési
Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása”
című kiemelt projekt Támogatási Szerződés módosítása hatályba lépjen az Ajánlatkérő, mint
támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.

3.2 Ajánlatkérő a hatályos 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 Ajánlatkérő kifejezett
nyilatkozata alapján lép hatályba.

3.3 A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes
Ajánlattevőt.

3.4 Felek Jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét Fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.

3.5 Eladó a Jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 60. naptári napig köteles leszállítani.

3.6 Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez
kapcsolódó dokumentumokat az ajánlatkérő központi raktárába - 1149 Budapest, Róna u. 54-56 - kell
leszállítania.

5. A teljesítés módja

5.1. Hardverek szállításával kapcsolatos előírások

5.1.1. Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a
termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe
helyezést követően a termékek csomagoló anyagának elszálhtása Eladó feladata.

5.1.2. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz
szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges alkatrészt, valamint a belső kommunikációt és működést lehetővé tevő
eszközöket, csatlakozókat, kábeleket.

5.1.3. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az
adott termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot
(így különösen kezelési (használati) útmutatót, Forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó
okmányokat, installációs kézikönyvet, Felhasználói kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó
köteles továbbá Vevőnek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven,
azonban, ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni
vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni. Eladó fentieken túl különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

a) jótállás dokumentumai, (a jótállásra vonatkozó okmányokon Fel kell tüntetni az eszköz
gyártási számát, valamint ajótállás időtartamát)
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b) a műszaki leírás szerinti további dokumentumokat elektronikusan CD/DVD formában és papír
alapon.

5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint annak csomagolásán. Eladónak a
vonalkódot a tennéken jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy keH elhelyeznie, hogy annak
üzemszerű működést ne zavarja és a terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t
ne takarja le.

5.1.5. Eladónak a vonalkódok átadása érdekében 5 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja,
átadandó vonalkódok mennyisége).

5.1.6. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik
munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.1.7. Eladó hardver szállítása esetén az 5.1.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó hardverekről
készült kimutatást (továbbiakban: Ósszerendelő táblázat, jelen szerződés 7. számú melléklete) a
niszkozpontiraktar(á~nisz.hu email címre. A kimutatásnak tartalmaznia kell valamennyi termék
vonatkozásában a teljesítés helyét, valamint a szállításban érintett hardverek vonatkozásában az alábbi
adatokat:

o szerződés elnevezése, szerződés nyilvántartási száma,
o termék megnevezése,
o gyártói tennékkód,
• termék gyári száma,
o termék vonalkódjának száma.

Eladó a 5.1.6 pont szerinti értesítésben megadott termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg,
míg ajelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.

5.1.8. Eladó a 5.1.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

6.1. Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

6.1.1. Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átvétel a teljesítés helyén történik hétfőtől-csütörtőkig 8:00-16:30 óra
között, pénteken 8:00-14:30 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott
időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon
8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik

6.1.2. A jelen szerződés keretében átadott termékek (hardver és dokumentumok) átadás-átvételéről
minden esetben átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi
adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
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- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoftver esetében),
példányszám (dokumentum esetében)),

- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy Sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód szám),

melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az indoka,
valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

6.1.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.

6.1.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.2. Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

6.2.1. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

6.2.2. A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított
hardverekre vonatkozó, jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott
meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. A
mennyiségi átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú
dokumentum átadása.

6.2.3. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett memiyiséggel,
- Eladó ajelen szerződés 5.1.7 pontja szerint megadott termékeket szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához, szükséges

tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak fizikai össze- és beszereléséhez szükséges

alkatrészeket,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e az előírt ü’nkcionalitáshoz szükséges licenceket,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges

dokumentumokat, valamint a műszaki leírást átadta-e vagy megadta-e ezek elektronikus
elérési helyét,

- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 5.1.4 pontjában meghatározott előírásoknak,

- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 6.2.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

6.2.4. Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének,
székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának). A szállítólevél egy példányát
az átadás-átvételi jegyzőkőnyvhöz kell mellékelni.

6.2.5. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
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- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a 2. számú (Megrendelt termék-és árlista
megnevezésű) mellékletben feltüntetett mennyiséggel,

- Eladó nem a Jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban meghatározott terméket
szállította le,

- a leszállított termék nem felel meg Jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott
előírásoknak,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges alkatrészeket,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át az előírt hmkcionalitáshoz
szükséges licenceket,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat, valamint a műszaki leírást és nem adta meg ezek
elektronikus helyét sem,

- Eladó nem vagy nem a Jelen szerződés 5.1.4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

- a tennéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 6.2.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

6.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki Jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

6.4. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késede]me Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.

6.5. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

6.6. Amennyiben Jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideért-ve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

6.8. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. * (3)
bekezdésének alkalmazását.

7. A fizetendő ellenérték:

7.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.
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7.2. Az Eladót megillető díj teljes összege: 840 000 - Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
nyolcszáznegyvenezer forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

7.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési
díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke 2 % +AFA.

7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, 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.

8. Fizetési feltételek:

8.1. Az Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéró? szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az
Art-ben foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni

8.2. Eladó a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (6)
bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a
jogszabályi előírásoknak, valamint a számvitelró’l szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítést követően jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít
ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

8.3. Eladó a teljesítésről 1 db számla benyújtására jogosult a 2. számú mellékletben
meghatározottak alapján.

8.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00050
számú „Földmegfigyelési kformációs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinh-astruktúra és
szolgáltatások kialakítása “ című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a
Támogató által közvetlenül Eladónak kerül kifizetésre.

8.5. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet).

8.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy ejnvoice@hu e-mail címre küldi.

8.7. A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) vagy ejnvoice@hu e-mail címre történő beérkezését követő 15
napon belül.

8.8. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és

annak TESZOR számát,
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b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot és közbeszerzési díj összegét,
c) fizetési határidőként a 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
I) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa

tv.) 169. ~ és a 175. ~ szerinti előírásoknak.
g) a Támogatási Szerződés azonosító számát (KOFOP-l.0.0-VEKOP-15-20l7-00050).

8.9. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a számlának és
mellékleteinek központi iktatóba érkezésétől számított 30 napon belül - átutalással fizeti meg
Eladónak, melybe nem számít az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a számla tartalmi,
illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla
beérkezésének napjától számítódik.

8.10. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik’

8.11. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

8.12. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.6 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

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

8.14. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

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

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

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

8.18. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

8.19. A számlához a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A
számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

8.20. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

8.21. Vevő a Kbt. 135. ~ (9) bekezdésének valamint a 272/2014. (XI. 5’) Korm. rendelet 118/A. * ás
119. ~ -ának megfelelően biztosítja az Eladó részére, hogy a szerződés elszámolliató összegének 30%-
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ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett
összeg a benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, és az Eladó átadta a
rendeltetésszerű használathoz tartozó valamennyi dokumentumot, valamint a teljeskörű (hardver
elemekre kiterjedő) jótállási időre jogosító igazolást.

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek sz átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés
esetén kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (jelen szerződés 3. számú melléklete).

9.3. Vevő jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 5. számú mellékletében található.

9.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja. A Vevő által kiállított Teljesítést
Igazoló Bizonylatok darabszáma a 8.3. pontban meghatározott számlák mennyiségéhez igazodik.

9.5. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg sz egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást,
akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

9.6. Vevőnek - az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

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

10. Jótállásra vonatkozó rendelkezések

10.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre a KM-ben és jelen szerződés 1. számú
mellékletében részletesen meghatározott feltételek szerint 12 hónap teljeskörű jótállást és gyártói
támogatást vállal. A jótállási idő és gyártói támogatás kezdete a termék mennyiségi átvételének az
időpontja. A termékek jótállásának kezdőidőpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton.
A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései irányadók.

10.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott
termékkel szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki specifikáeióknak,
továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától.

10.3. Eladó a jelen szerződés teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között hibabejelentési
lehetőséget biztosít Vevő számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli visszaigazolással.
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Felek rögzítik, hogy az Eladónak a bejelentéstől számított 8 órán belül el kel] kezdenie a hiba
elhárítását.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:

telefon: 06-11237-1220
• E-mail-en: tender@mands.hu

10.4. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— hibát bejelentő személy neve, beosztása,
— meghibásodott termékazonosító adatai (amennyiben releváns típus, gyári szám),
— észlelt hibajelenség leírása,
— a meghibásodás helyszíne (elszállításilvisszaszállítási helyszín),
— hibabejelentés száma.

10.5. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.6. pont
szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.6. Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

- a megj avított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibaj avítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.7. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás
alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.8. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
javítás díját, a eserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó
viseli.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben a szerződés teljesítésében Eladó késedelembe esik, illetve amennyiben jelen
szerződés 3.5 pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 2. számú
mellékletben meghatározott termékek, illetve 6. fejezetben meghatározott dokumentumok átadás-
átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy
meghiúsulás) fUggően —késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést
fehnondanilelállni.
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11.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke Jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miattjelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.4. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét Jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

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

11.6. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

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

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
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 valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta el.

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

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

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha
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a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik Fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

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

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5. 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 azonnali hatállyal
felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Babócsy László
Beosztása: projektmenedzser
Levelezési címe: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Mobiltelefon száma: ±363096 13482
telefon száma: ±36 17957092
e-mail címe: Babocsy.Laszlo~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Steurer Roland
Beosztása: közbeszerzési irodavezető
Levelezési címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.
Telefonszáma: 06-1/237-1220
Mobiltelefon száma: 06-30/237-1226
e—mail címe: tendel-(amands.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:
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Neve: Varga Dezső
Beosztása: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Levelezési címe: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Mobiltelefon száma: ±36301821688
e-mail címe: varga.dezso~nisz.hu

Neve: Ádám Csongor
Beosztása: fejlesztési ágazati igazgató
Levelezési címe: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Mobiltelefon száma: +36309767711
e-mail címe: Adam.CsongorZsolt~nisz.hu

Neve: Varga Dezső
Beosztása: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Levelezési címe: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Mobiltelefon száma: ±36301821688
e-mail címe: varga.dezso~nisz.hu

Neve: Ádám Csongor
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató
Levelezési címe: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Mobiltelefon száma: ±36309767711
e-mail címe: Adam.CsongorZsolt~nisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. 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. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
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.

14.5. 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.

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

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

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés aláírását követően
jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók, így
különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fbldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

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

terrorcselekmények;
1) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

15.4. 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 az ésszerűen lehetséges,
és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

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

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

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

16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.
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16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat 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 történö lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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

16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
1CM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú melléklet A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
7. számú melléklet: Osszerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban - melyből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap -

jóváhagyólag íiják alá.

Dátum: ..b’~ 2O2O..PtY~.

..fl

7 ~~ga Dezső és Adám Csongor dr. Fazekas Szilvia
gazdasági vezérigazgató-helyettes és fejlesztéso közbeszerzési üzletágvezető

ágazati igazgató M&S Zrt.
NISZ Zrt.

Vevő

M&$ lnformatJkal~g,
1136 Budapest ífl&S

Pannónia U. 17/a.
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1. számú melléklet

3
NEMZETI INFOKOMMUNIIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpont bővítéseként
Mentési kapacitás és men tó’-Iicenszek

szállítása

A „FIR” c. projekt vonatkozásában

Műszaki melléklet
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1 A beszerzés tárgya
Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentési kapacitások szállítása az alábbiak szerint:

. I. részajánlat: IBM Spectrum Protect ticensz

Hiba! A hivatkozási forrás nem található.
. II. részajánlat: LTO-7 mentési kapacitás

Hiba! A hivatkozási forrás nem található. mentési kazettákkal.

2 Általános rendelkezés - Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalonira, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett
azzal egyenértékűt is elfogad.

3 A nyertes Ajánlattevő feladatai
részajánlat vonatkozásában - Licencek biztosítása elektronikus úton történik a következő
e-mail címekre: LicenceAdmin@nisz.hu Illetvelicensz@nisz.hu;

Leszáll íta ndók
‘ Jótállásra vonatkozó dokumentáció
• Licencigazolások
‘ Licencinformációs adatlap

II. részajánlat vonatkozásában — LTO-7 kazetták szállítása a szerződésben meghatározott
határidőknek megfelelően Ajánlatkérő budapesti raktárába:
Pontos cím: 1149 Budapest XIV. Róna u. 54. -56.

4 I. részajánlattal kapcsolatos elvárások

4.1 A megajánlott licenszekkel kapcsolatos általános elvárások
A megajánlott licenszek nem lehetnek az adott gyártónál kiittóként semmilyen módon
me~elölt licenszek, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább
erre az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
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4 2 Jótállásra, gyártói támogatásra vonazkozá elvárások

Az Ajániattevőnek biztosítania kell a teljes körű 12 hónap jótállást ás gyártói támogatást. A
jótállási idő, gyártói támogatás kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja, amely
a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
A jótállásra és a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

— —‚ — %q~—~~ —~ — — —

~
JI-OiAzAjanlatkero a hibabejelenteset a het rnmdenn~pjanO-24 ora kozott teheti meg
JI-02 A hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolni
JI-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,

. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

_____ . hibabejelentés_száma. ______ ______

JI-04 A bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdeni a hiba elhárítását.
‘11-05 A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

valamennyi költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget-az Ajánlattevő viseli. ___

JI-06 Jótállás ás gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan
hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfhssítéseihez.

5 II. részajánlattal kapcsolatos elvárások

5 1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kihitóként semmilyen módon
megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább
erre az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).

5 2 Jótállásra gyártói támogatásra vonatkozó elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a teljes körű 12 hónap jótállást és gyártói támogatást. A
jótállási idő, gyártói támogatás kezdete a termékek mennyiségi átvételének az időpontja,
amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
A jótállásra ás a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

MI-Ol AzA~janlatkero ahibabejelenteset ahet minden ~pjan 0-24 ora kozott teheti meg
JII-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
~HI-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

‘ hibát bejelentő személy neve, beosztása,
‘ meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám)
o meghibásodás helyszíne,
‘ észlelt bibajelenség leírása,
. bibabejelentés_száma. ______

JII-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie a hiba
elhárítását.
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JII-05 A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget—az Ajánlattevő viseli. :

6 Mentési kapacitások bővítése

6.1 . részajánlat: IBM Spectrum Protect licenc

Beszerzési igény: 18 TB front-end kapacitásbővítéshez szükséges licensz csomag, a meglévő
IBM Spectrum Protect mentő rendszerben.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti termékekre ad
ajánlatot:

...

6.2 II. részajánlat: LTO-7 mentési kapacitás

Beszerzési igény: az Ajánlatkérő adatközpontjában, összesen 40 db felcimkézett LTO-7
mentő kazetta
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

. Menny.
Cikkszám Megnevezes (db)

35895501 6TBULTR[UM7TAPECARTLAB 2*

*A táblázatban szereplő mennyiségszám csomagegységet jelöl. I db csomagegység 20 db LTO-7 mentő kazettát
tartalmaz.

Az egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti termékekre ad
ajánlatot:

‚_~n~wSaaL3Iipa’S•IIIBwIKaIIIa~awa
LTO-O1 Szalagos media, 40 db LTO-7 mentő kazetta felcimkézve, amely az Ajánlatkérő

tulajdonában lévő IBM T84500 mentőrobottal kompatibilis
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. . . Menny.Cikkszam Megnevezes (db)

Dl LPQLL IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte (20W +) 18
License ± SW Subscription & Support 12 Months

sP-o’
SP-02

IBM Spectrum Protect mento rendszerben 1 8TB front-end kapacitas bovites ‘

Teljes mértékű kompatibilitás a NISZ Zrt KAK keretében kiépített IBM
Spectrum Protect mentési rendszerrel

SP-03 A jelenlegi licensz mennyisége 2000 TB feletti, így a megajánlott licence
konstrukciónak ezzel összhangban kell lennie



2. számú melléklet

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

„LTO-7 mentési kapacitás”
II. részajánlat alapján

Termék Mennyiség,DKR Nettó egységár(szolgáltatás) megnevezése mennyiségi egység Nettó összár (Ft)~ikkszám (Termékazonosító) (Ft)

6. TBULTRJUM
3589550] 7. TAPE CARTLAB 2db 420 000 Ft 840 000 Ft

Összesen ár (nettó’ J 840 000 Ft

A inegajánlott termékeket 27 % ÁFA és 2 % közbeszerzési díj terheli.
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3. számú melléklet
sot NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zrt.• • % H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.
•‚• 6-N73 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Keszult
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

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
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szetzó’dés ben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

~36 I 459 4200 @ info~!nisz.lw nisz.hu
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4. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az államháztartásról Szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésébeu foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: M&S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzékszám: 01-10-046107
Adószáni: 14409471 -2-41
Képviseletében eljár: dr. Fazekas Szilvia

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt M&S Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a nemzett vagyont-ól szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti
átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

dr. Fazekas Szilvia
M&S Zrt.

M&S Intorniatikal ZrL
_________________________ 1136 BudapeSt, Pannón ~ ífl&S

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában AcIószám: :14409471.241
I. át/átható Szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részeg állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosai~ működő részvénytársaság,

b) az olyan bel~%ldi vagy külíbldi Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszfrozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

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

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

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

c) 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 tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van;
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5. számú melléklet

IN I S Z 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
‘1 ‚I/I~ L NI ()KtflI\IL NLI’’cI(I’

a .1OL(,ALIAIt)/ItI. . . .
— Nyilatkozat Partner adatairol

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): M&S Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): M&S Zrt.
Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cé2jeEvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-046107

Adószám: 14409471-2-41 Uniós adószám: HU14409471

Kapcsolattartó adatai

Név: Steurer Roland Beosztás: közbeszerzési irodavezető

Telefonszám: 06-1/237-l 220 E-mail cím: tcnctcr(a~mands.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1136
Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: MKB BankZrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: HUE
10300002-20222941-00003285
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.* (F)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)]: 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
(n)]: fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
NEM NEM

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLm. törvény]:
törvény]: NEM törvény]: NEM NEM

Kelt

dr. Fazekas Szilvia

M&S Zrt.
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7. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

Lelt Típu Megnevezé Gyári Egyéb Fő d Szü NISZ Telep SzáRító Esz
ád sszá s szám azonosít es b lő szerz hely neve köz
azo m az ó zk esz ődés SzáHít Gyá
nosí eszkö (IMEI öz köz szám ási rtó
tó zön szám, i/n lelt a címe nev

MAC án e
Address szá
) ma

*

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Megjegyzés:*
Ha (főeszköz uN) n-el jelölt, azaz beépülő tartozék elem, akkor kell ezt a cellát tölteni a
főeszközének leltári számával
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