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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszánilaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli és képviselő Adám Csongor Zsolt
titulusa: Fejlesztési ágazati igazgató

és
Képviseli és képviselő Varga Dezső
titulusa: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

másrészről:

S&T Consulting Hungary Kft.
Intézményi azonosító: 100128
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.
Cégjegyzék száma: 13-09-119660
Adószáni: 11779177-2-44
Bankszáinlaszám: 10403758-00028567-00000006
Képviseli: Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató

és

ALOHA Informatika Kft.
KEF azonosító: 100127
Székliely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet
Cégjegyzék szám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Baakszámlaszám: 1 0900059-00000003-302000l 1
Képviseli: Turcsi Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető

és

Delta Systems Kft.
KEF azonosító: 200224
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzék szám: 01-09-882938
Adószáin: 13978774-2-41
Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető

‘ DKŰ által lefolytatott eljárás, melynek során a szerződés is a DKO által került véglegesítésre.
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és

TR Consult Kft.
KEF azonosító: 201244
Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi utca 6 1-65.
Cégjegyzék szám: 01-09-686917
Adószám: 11992323-2-41
Bankszámlaszám: 16200209-17057530-00000000
Képviseli: Ory Tamás Attila
Képviselő titulusa: Ügyvezető

és

Pegasus Informatikai Kft.
KEF azonosító: 201249
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.
Cégjegyzék szám: 01-09-292816
Adószám: 13601247-2-41
Bankszámlaszám: 11743026-20014490-00000000
Képviseli: Nyeste Attila
Képviselő titulusa: ügyvezető

és

Rufusz Computer Informatika Zrt.
KEF azonosító: 200190
Székhely: 1111 Budafoki út 59.
Cégjegyzék szám: 01-10-140532
Adószám: 13644545-2-43
Bankszámlaszám: 12001008-00128485-00100003
Képviseli: Fauszt József András
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

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

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.). szám alatt a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017” tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM). A 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 30/A.
~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november l-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKÜ
Zrt. lépett.

A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. * (2)
bekezdésének 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.
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KM azonosítószáma: KMOIOI-OI1OITBTI7
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.

KM keretösszege: nettó 20.000.000.000 Ft ± Áfa, azaz nettó húszmilliárd Forint ± általános
forgalmi adó.

Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést meghatalmazás
alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállal.

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

1. A szerződés tárgya, mennyisége

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

hivatkozott 1(3v! tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye
megvalósítására jött létre „Komplex vezeték nélküli hálózatok terheléselosztása ás
támogatása a KKJR3 projekt keretében” tárgyú eljárás eredményeképpen létrejött
jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja,
leszállítja és üzembe helyezi a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
mennyiségben és részletezés szerint (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó
ajánlatának részét képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázat megfelelően kell
kiállítani), per-, teher- és igénymentesen a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő termékeket.

1.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az S&T Consulting
Hungary Kft. teljesíti.

1.3. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak
mellékleteiben kerültek meghatározásra.

2. A szerződés teljesítési határideje

2.1. Eladó a jelen szerződés 1.1 pontjában és a 2. sz. mellékletében meghatározott
termékeket és feladatokat a jelen szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon
belül köteles leszállítani, átadni és üzembe helyezni, üzemeltetői oktatást, illetve
bevezetéshez kapcsolódó kiemelt támogatást nyújtani. Eladónak a leszállított
termékekre 12 hónap teljes körű jótállást kell biztosítania a jelen szerződés 1. számú
mellékletében rögzítettek szerint. A jótállás kezdete a termék sikeres üzembe
helyezésének időpontja.

2.2. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, amennyiben
mindkét fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette
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2.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél
általi aláírása.

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

3. A teljesítés helye

3.1. Teljesítés helye:.1 119 Budapest, Fehérvári Út 70., 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 2-4.

3.2. Eladónak szerződés 3.1 pontja szerinti teljesítési helyen kell: a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközöket leszállítani, átadni és üzembe helyeznie. A licenc
igazolások eredeti papíralapú példányát és a szerződés 4.5. pontja szerinti papír alapú
dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8. szám alatt kell átadni.

3.3. A licencigazolásokat Eladónak a licensz(ü~nisz.hu, másolatban kkir3~nisz.hu e-mail címre
is meg kell megküldeni.

4. A teljesítés módja

4.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott
mennyiségben és részletezés szerinti termékeket kell leszállítania, átadnia és üzembe
helyeznie. A teljesítendő feladatok részletes meghatározását, valamint a jelen szerződés
keretében szállítandó eszközökkel szemben elvárt részletes műszaki minimum
követelményeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

4.2. Felek ajelen szerződés hatályba lépését követő S munkanapon belül a leszállításra kerülő
eszközökhöz kapcsolódóan a jelen szerződés 1. számú mellékletétben rögzített tervek,
tesztek elkészítésének, illetve az eszközök beszerelésének és üzembe helyezésének
kapcsán közösen forgatókönyvet készítenek, melyben rögzítik a Fent leírtak pontos
menetét.

4.3. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal
ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a
szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Eladó az eszközök beszerelését követően
köteles a termékek csomagolóanyagát elszállítani.

4.4. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által
előírt tartozékot is).

4.5. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés
keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra, a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles a
rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást elvégezni. Eladó köteles továbbá
Vevőnek eszközönként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven,
amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol
nyelven) átadni. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék
gyári számát, valamint a jótállás időtartamát.
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4.6. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári
számmal való ellátása. Eladónak a terméke» a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz
teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja, a terméken
elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le és az eszköz a leltárak során könnyen
beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására, megbontására a leltár
során).

4.7. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését
követő két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben
meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó
vonalkódok mennyisége stb.).

4.8. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus
úton értesíteni Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját és Vevő központi
raktárát és a jelen szerződés kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról jelen szerződés 14.1
pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a
leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb hatodik munkanapon
kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) örzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.

4.9. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és
Vevő központi raktára részére (niszkozpontiraktar’~nisz.hu), valamint a jelen szerződés
14.1 pontjában meghatározott értesítési címre elektronikusan, szerkeszthető formátumban
(.xls/.xlsx) megküldeni a jelen szerződés mellékletét képező, Eladó által kitöltött
Összerendelő táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat).

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó jelen szerződés 7. számú melléklete.

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti
Összerendelő táblázatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára
részére.

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

4.11. 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
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevönek közlés nélkül is ismernie
kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában
foglaltak alkalmazását. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

4.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) - (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.

4.13. 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.
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4.14. Eladó a teljesítés során jogosan igény bevett alvállalkozóért, egyéb közremüködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Fia a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe,
felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem
következtek volna be.

4.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a KM. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíteni.

4.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

4.17. Eladó a teljesítést követően 5 (öt) napon belül köteles a DKR-ben kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a DKR-ben 5
(Öt) napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve
visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a Szerződésben foglaltaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve”
státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

4.18. Vevőnek — Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

5. A fizetendő ellenérték

5.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát, nettó
egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2. Eladót megillető díj teljes összege a jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 14.900.000,- Ft ÷ AFA, azaz nettó
tizennégymiflió-kilencszázezer forint ÷ általános forgalmi adó.

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

5.4. Az 5.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével
kapcsolatban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 5.2 pontban
meghatározott nettó ár különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal,
a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak,
illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét, felhasználási jog ellenértékét,
valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A termékek ára tartalmazza a kiszállás, a kiszállítás, a
beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

5.5. A közbeszerzési díjat a Vevő a DKÜ rendelet 14. *-a alapján közvetlenül az eljárást
lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A DKU rendelet 14. ~ (2) bekezdés d) pontja
alapján a közbeszerzési díj alapja a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2% + AFA. Vevő a DKU rendelet 14. * (6) bekezdése
alapján egyéb jogszabály szerinti közbeszerzési díj megfizetésére nem köteles.
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5.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg.

6. Fizetési feltételek

6.1. Eladó a teljesítésről 1 db számla benyújtására jogosult az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Afa tv.) 163. *-ában foglaltakriak
megfelelően.

6.2. Eladó jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. * (1), (4)
és (6) bekezdéseiben, valamint Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseinek
megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak
alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó
és 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 mindkét Fél által aláírt — a számlához tartozó
Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) és a Licencinformációs adatlap (5.
számú melléklet) kitöltött és aláírt formában. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.

6.3. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg a
számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból a KOFOP-l .0.0-
VEKOP- 15-2016-00020 számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
bővítése (KKJR3)” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói Jinanszírozás” keretében
a(z) Támogató által közvetlenül Eladónak kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100
% a projekt keretében.

6.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt Eladót adott számla alapján megillető díjat a Vevő hiánytalan és
hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül
a Támogató egyenlíti ki közvetlenül a Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt.
135. * (1), (4) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéröl szóló
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra
figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít be.

6.5. Vevő a Teljesítés Igazoló Bizonylat kiadásával egyidejűleg felhívja Eladót, hogy az adott
teljesítés elismerését követően állítsa ki a számlát, melyre a mindenkori Afa tv. szabályai
az irányadók

6.6. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a
számla Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, PE: 133) történő kézhezvételétől vagy
Eladó elektronikus számla befogadó e invoiceü~nisz.hu címre történő beérkeztetését
követő 15 napon belül.

6.7. Eladó a számla ÁFA tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a
Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
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6.8. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a szerződésben a számla megküldésére meghatározott 6.6. pont címre (központi
iktató vagy e-mail) nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.

6.9. A szállítói flnanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.

6.10. Eladó tudomásul veszi, bogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

. a számlán szerepeltetni kell a projekt megnevezését és számát: a KÖFOP-1 .0.0-
VEKOP-15-2016-00020 számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
bővítése (KKJR3);

. a számlán fel kell tüntetni a Vevő (NISZ Zn.) nevét, címét, és az általa megadott
belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számot;

. a Vevő bankszámla számát, a bank nevét, valamint az adószámát;

. fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot;

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

. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ és elektronikus számla benyújtás estén 175. ~-a szerinti
előírásoknak;

. a számlán szerepeltetni szükséges az eszközökinyújtott szolgáltatások megnevezését,
a tevékenység leírását és annak TESZOR számát;

. a számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások/termékek
szerepelhetnek.

6.11. A számlához a Teljesítés Igazolás Bizonylatot és az átadás átvételi jegyzőkönyvet
szükséges csatolni.

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

6.13. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (jelen pont
alkalmazásában: Kormányrendelet).

6.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás
keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. ~ alapján biztosítja az
Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.

6.15. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum Vevő felé történő benyújtásán keresztül)
Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5
napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
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6.16. Eladó a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdése alapján — választása szerint —

biztosítékot nyújt a jelen szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékben az Irányító
Hatóság javára a Kbt. 134. * (6) bekezdése vagy a 83. ~ (1) bekezdése szerint, vagy a
Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt
biztosítékot. Előleg igénylésekor — amennyiben Eladó — választása szerint — biztosítékot
nyújt, a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést
követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra Oly módon, hogy Vevő az előleget
mindaddig beszámítja a kiállított számla összegébe, amíg az előleg teljes összege
levonásra nem kerül.

6.17. A Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.

6.18. 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.

6.19. A szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni.

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

6.21. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. * (1) a) pont).

6.22. 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.

6.23. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.1. és V.2. pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

7. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

7.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket mennyiségi
átvétel, illetve üzembe helyezési eljárás keretében veszi át. Az átvétel a teljesítés helyén
történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között a
jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározottak szerint. 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.

7.2. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon a jelen szerződés 4.9 pontja szerinti összerendelő táblázatot (szállítólevél),
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melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a
vonalkódot is. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel
megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott dokumentumok átadása.

7.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e

le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 4.3. pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 4.4. pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott

dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési
helyét,

f) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 4.6. pontjában meghatározott előírásoknak,

g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 4.9. pont szerinti összerendelő
táblázatban a termékhez rendelt vonalkóddal.

7.4. Vevő a sikeres átvételről átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, amelynek melléklete a
szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint jelen
szerződés azonosító számának), amely nem minősül teljesítésigazolásnak. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyv tartalma:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,

amelyeket Vevő átvett,
- Eladó képviselőjének az átvétellel kapcsolatos esetleges észrevétele,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.5. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket

szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott

előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 4.4.

pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 4.5.

pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen
dokumentumok elektronikus elérési helyét sem,

o a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 4.9 pont szerinti összerendelő
táblázatban a termékhez rendelt vonalkóddal.

7.6. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,

amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,

a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
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- Felek képviselőinek aláírása.

7.7. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 7.1-7.5 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

7.8. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó vállalja, hogy a termékeket a gyártó vagy
annak képviselője üzembe helyezi a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott
forgatókönyv és az 1. számú mellékletben részletesen meghatározottak szerint.

7.9. Eladó köteles a szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul, de legkésőbb az
üzembe helyezési eljárás megkezdése előtt 5 munkanappal korábban Vevő részére
jóváhagyásra megküldeni a rendszertervet, migrációs tervet, implementációs tervet,
elektronikus formában. Vevő köteles az üzembe helyezési eljárást megkezdése előtt
nyilatkoznia az átküldött dokumentumok megfelelőségéről. Jóváhagyott a beszerelési
terv, kábelezési terv hiányában Eladó az üzembe helyezést nem kezdheti meg.

7.10. A Vevő az üzembe helyezés megtörténtét az üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásával
igazolja.

Az üzembe helyezési jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:
- az üzembe helyezés időpontja, helye,
- Felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
- az üzembe helyezett termék egyedi azonosítója (gyári száma),
- Felek képviselőinek az üzembe helyezéssel kapcsolatos észrevételei,
- Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az üzembe helyezés sikeres

volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.11. A sikertelen üzembe helyezést követően Vevő egy alkalommal, az Eladóval történt
egyeztetést követően, Vevő által megjelölt időpontban, ismételten lehetőséget biztosít az
üzembe helyezési eljárás lefolytatására.

7.12. Szoftver licencek2 átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
a. Amennyiben a szerződés 1.1. pontjában meghatározott feladatok teljesítése során

szállított termékekhez van olyan licensz, amely a szállított termékek működéséhez
szükséges, akkor Eladó köteles ezt a 1.1. pontban meghatározott feladatok
teljesítése keretében a termékkel együtt leszállítani Vevő részére.

b. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.
(amennyiben értelmezhető) Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles
Vevőnek átadni:

Licenci~azolás (amennyiben értelmezhető és amelynek tartalmaznia kell az
alábbi adatokat):

o a liceneelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
(amennyiben ez értelmezett),

o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez értelmezett).

2 ‚1»Amermyiben a megajánlott termék tartalmaz licencet
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7.13. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

7.14. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a
szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

7.15. 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.

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a mennyiségi átvétel, a
licencek3 átvétele és az üzembe helyezés, illetve az üzemeltetői oktatás sikeresen
lezárultak (9.6. pont), illetve Eladó átadta a jelenléti ívet, a kitöltött és aláírt
Licencinformációs Adatlapot4 (6 sz. melléklet) és valamennyi papír alapú dokumentumot.
Vevő a sikeres teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet). Vevő a Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat teljes körűen
át nem adja.

9. JótáHás, kiemelt támogatás és üzemeltetői oktatás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást
vállal ajelen szerződés 1. számú mellékletében rögzítettek szerint, a KM VI. 4. pontjában
foglaltak alapján. A jótállási idő kezdete a termék sikeres üzembe helyezésének
időpontja. A termékek jótállásának kezdő időpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló
Bizonylaton. (KM VI. 1.1 4.pont)

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

9.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen
ajavítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget —Eladó viseli.

9.4. 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.

9.5. Eladó az üzembe helyezést követően biztosítja ajelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott kiemelt támogatást az ott meghatározott időtartamban.

Amennyiben a megajánlott termék tartalmaz licencet.
~ Amennyiben a megajánlott termék tartalmaz licencet.
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9.6. Eladó az üzembe helyezést követően köteles biztosítani az üzemeltetői oktatást 1 nap
időtartamban 4 fő számára magyar nyelven. Az oktatás megtörténtét jelenléti ívvel kell
igazolni, mely a Teljesítést Igazoló Bizonylat melléklete.

10. Jogszavatosság

10.1. Vevő a jelen szerződés alapján biztosított szoftver licencekre (beleértve a szoftverek
dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot
szerez.

10.2. Vevő az ellenérték megfizetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára
készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya
alá tartozó művek vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat
— különösen, de nem kizárólagosan minden további díjflzetés nélkül átruházhatja,
átdolgozhatja, többszörözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont
szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik
személlyel módosíttatni.

10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését,
gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

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

10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
tartalmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését
és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a
megbiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.

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

11. Kötbér

11.1. Amennyiben jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból,
amelyért felelős, jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatait nem vagy nem
szerződésszerűen teljesíti, továbbá, bármely a szerződésben meghatározott határidő
tekintetében késedelembe esik— az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás

Oldal 13 / 35



teljesítés vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles.

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

11.3. Amennyiben az Eladó nem a szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési
határidőig vagy egyéb módon hibásan teljesít, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A
hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési
kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára. A hibás teljesítés miatti kötbér
mellett szavatossági igény nem érvényesíthető.

11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke a nem teljesített termék nettó vételára 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

11.5. Jelen szerződést Eladó 25 napot meghaladó késedelme esetén Vevő jogosult felmondani
vagy attól elállni, melynek okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett.

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

11.7. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. 135. * (6) bekezdése szerint.

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

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

11.10. A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból
visszatartani a Kbt. 135. * (6) bekezdése szerint.

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.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
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c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 15.5. pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott

esetben,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,
O Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott hat~’•d~re nem teljesíti.

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

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

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

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

12.8. 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
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

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

12.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

13. Titoktartás

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

13.2. Felek 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,
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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.

13.6. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt
felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok
kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a
jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név,
e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) ajelen szerződéssel
összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés
megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó
személye változik, 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 használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen
pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a
szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a
Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott
hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

13.7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat,
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”)
rendelkezéseit.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szép Csaba
Beosztása: Fiatárvédelmi rendszerek csoportkoordinátor
e-mail címe: ±36 17957233
Mobiltelefon száma: Szev.Csaba(2i~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Polóny Tibor
Beosztása: Ertékesítési vezető — kormányzati szektor
e-mail címe: Tibor.Polony~snt.hu
Telefonszáma: ±36 1 371 8000
Mobiltelefon száma: +36 (30) 3384064
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14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult együttes személyek:

Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

14.3. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat — mint érintetteket —

megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződés 10. pontjában megadott személyes
adataikat a másik Fél a jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679 rendeletével (a
továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek — a jelen
szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
céljából — érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés O
pontja.

14.4. Felek tudomásul veszik, bogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet
16. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat
azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés
megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor
kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen
szerződéssel kapcsolatos dokumentwn-megőrzési kötelezettség megszűnik.

14.5. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. 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.

14.6. 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.

14.7. 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.
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14.8. 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.

15. Vis Major

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

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
olyan okból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek
szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve,
hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fóldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyezödés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,

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

polgárháború és terrorcselekmények;
o zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, 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 annak 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 választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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

16.3. 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.

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

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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

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

16.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely
kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett
szerződéses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó
jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely
kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és
a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen
szerződés részét képezi.

16.9. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő, mint Kedvezményezett, valamint az Irányító Hatóság
mint Támogató között létrejött Támogatási Szerződés mellékletét képező Altalános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ASZF) 20.3.1. pontjában felsorolt szervek
jogosultak jelen szerződést és annak teljesítését ellenőrizni. Eladó vállalja, hogy
Kedvezményezettel azonos módon eleget tesz az ASZF 20.3. pontjában foglaltaknak,
különös tekintettel az ASZF 20.3.1. pontjában foglalt megőrzései, nyilvántartási és tűrési
kötelezettségeknek. Továbbá Eladó köteles ASZF 5.1. pontja szerint a biztosítani az
átláthatóságot a teljesítés során és köteles az Arculati Kézikönyvben foglaltaknak
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megfelelően eljárni a tájékoztatás és nyilvánosság megfelelő biztosítása érdekében, Az
ASZF és az Arculati Kézikönyv elérhető a Belügyi Alapok honlapján.

16.10. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Eladó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül
csatolásra. Eladó tudomásul veszi, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a
változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni.
Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az
ajánlattételi lapnak megfelelően kitöltve)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Licencinformáció adatlap
7. számú melléklet: Összerendelő táblázat

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020 ?q?Q.QLC4’

Ádám dongor Zsolt Kulcsár Sándor zabó Péter Dezső
Fejlesztési ágazati igazgató NISZ Zrt. gazdasági ig’ •ató, ügyvezető igazgató

Vevő Eladó

a Dezső
Gazdasági ve~~gazgató-he1yetttes NISZ Zrt. 20~ODtidaars

14.
~\doszú’~. 11770~~19Gs~

Vevő
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Az internet kijárat egy önálló tűzfal páron (FW-VENDEG) az ún. VENDEG-HVR-en keresztül
valósul meg.
3.1. Kommunikációs irányok
Kliens adatforgalom
A WiFi AP-k és a kontroller között titkosított adatcsatornán zajlik az adatforgalom. Ebben a
csatornában halad a kliensek adatforgalma is. A kontroller a vendég tűzfalra forgatja ki a kliens
forgalmat, ügyfelenként külön VLAN interfészen.
A különböző vendég VPN-ekben lévő klienseknek el kell érniük a DNS és a DHCP szervert a
kontrolleren keresztül.
Felhasználói azonosítás
A felhasználói azonosításhoz a klienseknek kommunikálniuk kell a bevezetésre kerülő
adminisztrációs szerverrel (Nemzeti Távközlési C3erinchálózati - NTG ügyfelek esetén)
illetőleg az El AD-val (El-s ügyfelek esetén). Ez a forgalom szintén a kontrolleren keresztül
zajlik.
Management forgalom
Az AP-k és a kontrollerek managementje jelenleg az AirWave szerverről történik.

4. A szállítandó megoldás
A terheléselosztó eszközre Ajánlatkérő a következő — vagy ezzel egyenértékű — konflgurációt
tartja alkalmasnak a követelmények teljesítésére:

Cikkszám Megnevezés Mennyiség
FortiADC-2000F 8 x lOGE SFP+ ports, 8 x GE SFP ports,FTNT 8 x GE RJ45 ports, 1 x GE R345 management port, lx 2 dbFADx2000F-B 240G SSD, dual AC power supplies

FTNT-FC-1O-
AD2KFx247-02- FortiADC-2000F 1 Year 24x7 FortiCare Contract 2 db
12-C

FTNT-FGxTRAN- 1 OGE I OGE SFP+ transceiver module, short range for all 8 db
SFP+SR-A systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots

ITBT_SZOLG 17 Terméktámogatás - bevezetés (rendszermérnök) 80 óra

Amennyiben egyenértékű megoldás kerül megajánlásra, akkor az egyenértékűség
feltételei a következő fejezetekben találhatók.

5. A szállítandó megoldás egyenértékűségi feltételei

5.1. Fizikai kiépítés és teljesítmény paraméterek
1. Mivel hardveres SSL offloading flmkcionalitás elvárás (lásd később az elvárt funkciók

résznél), ezért csak célhardveres megoldás elfogadott
2. Hibatűrő klaszter kialakításának lehetősége, a további teljesítmény adatok a teljes

rendszerre értendőek A/P működés esetén (tehát a rendszernek az egyik eszköz
meghibásodása esetén is tudnia kell teljesítenie a megadott paramétereket):
2.1. Minimum 2 darab lOGE kapcsolat line-rate hill duplex kiszolgálása, azaz 40Gbps

aggregált átviteli sebesség
2.2. Minimum 500k Új L4 kapcsolat másodpercenként
2.3. Minimum 250k Új Li http kapcsolat másodpercenként
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1. számú melléklet

Műszaki leírás

1. A beszerzés tárgya
Ajánlatkérő központilag felügyelt, biztonságos vezeték nélküli hálózati szolgáltatást vezetett
be, melynek potenciálisan tervezett felhasználói számára több AP (Access Point) és kapcsolódó
licenc került üzembe helyezésre.
A fejlesztés következtében jelenleg működő redundáns kontrollerpár már képes kielégíteni már
a közeljövőben tervezett AP-kat is, és lehetővé teszi a rendszer további rugalmas bővítését.
A szolgáltatás hosszú távú fenntartása és bővíthetősége érdekében a terheléselosztásra irányuló
bővítésekre van szükség, amely következtében szükséges terheléselosztó eszköz üzembe
helyezése és kapcsolódó feladatok ellátása.

2. Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előirásokra,
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, szabadalomra, 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. Jelenlegi rendszer architekturális jellemzői
A szolgáltatói WiFi hálózat Ajánlatkérő szolgáltatási környezetében (Egységes Infrastruktúra,
El) a vezeték nélküli LAN hálózat vezérlését végzi, a kontrollerek elérik az El-s hálózatot és az
ügyfél vendég VPN-eket is.
A kontrollerek georedundáns módon kerültek telepítésre AjáMatkérő két budapesti telephelyén.

J.Im~~rint

W~PI AP koiitroWtr i.ji.i.I

—
.- — .~ Win klk,s.datro.plcm

vezetékes vt,idét
.datf.r..d.m

üfyIéI Ijekti
.d.dorflom NTG

lIvk,Iő’qekÓttpIéi

klh.s.,áIó .
.~ihv,vIkksó ... hes~..’

Ce
rooter

..- I O.MPaS’

miC.~ ~ minneree.t

tskp~dv uotgnm~

Az AP-k minden management- és adatforgalmat csatornázott módon, titkosítva küldenek a
központi kontrollernek, ahol az adatforgalom szűrése és kicsatolása történik. Mivel a
kontrollerben beépített tűzfal is van, lehetőség szerint minden ügyfél egyedi
forgalomszűrésekkel rendelkezhet.
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2.4. Minimum 30M L4 kapcsolat egyidejű fenntartásának képessége
2.5. Minimum 10Gbps SSL omoad képesség

3. Redundáns tápellátás (AC)
4. 19” rack be szerelhető kivitel
5. Minimum 8 darab 10GB SFP+ és 8 darab IGE RJ45 Ethernet forgalmi port; valamint

dedikált 1 GE RJ45 OOB menedzsment port.
6. Legalább 240GB SSD háttértárral rendelkezzen
7. Maximum 340 Wattos teljesítményfelvétel

5.2.Elvárt funkciók

8. Link load balancing (befelé és kifelé irányban is)
9. Policy route és SNAT
10. IPv6 routing támogatása
11. IPv6 tűzfal szabályok támogatása
12. High availability (nagy rendelkezésre állás) támogatása
13. Reverse Path Interface Persistent képesség, azaz a visszirányú csomag mindenképp azon az

interfészen kerüljön kiküldésre, amin beérkezett
14. Egy időben több különböző host elérhetőségének és működésének vizsgálata („health

check”)
14.1. Konűgurálható ellenőrzési periódus, újra próbálkozás és timeout

15. Web alkalmazás tűzfal képesség (WAF)
15.1. Védelem az OWASP Top 10 listában felsorolt valamennyi támadási típus ellen
15.2. Sérülékenység elemzés webes alkalmazásokhoz, időzített füttatással
15.3. http RFC szabványosság ellenőrzése, betartatása

16. Elvárt M terheléselosztási képességek
16.1. TCP és UDP támogatása
16.2. Minimum az alábbi elosztási mechanizmusok támogatása

16.2.1.Round Robin
16.2.2. Súlyozott Round Robin
16.2.3.Legkevesebb kapcsolattal rendelkező host felé irányítás
16.2.4. A leggyorsabb válaszidővel rendelkező host felé irányítás
16.2.5. Dinamikus terheléselosztás a szerver terhelési paraméterei szerint (CPU,

memória, diszk)
16.3. Aktív már felépült kapcsolat esetén azonos adatút biztosítása a további

csomagok számára
17. Elvárt Li terheléselosztási képességek

17.1. Minimum http, https protokollok támogatása
17.2. http kérések és válaszok (fejléc és tényleges tartalom) átírásának képessége

házirend alapon, scriptelhető módon
17.3. 403-as hibaüzenet (hozzáférés megtagadva/tiltott) felülírása

18. Felhasználó azonosítás
18.1. Házirend alapú felhasználó azonosítás
18.2. Minimum Kerberos, SAML, SSO és kétfaktorú azonosítás támogatása
18.3. Megvalósítandó a Wifi External Portal—al történő SAML alapú integráció

19. A kiszolgált tartalmak tömörítése (GZIP és DEFLATE http esetén), gyorsítótárazása
házirend alapon

20. Beépített script nyelven lehetőség összetett házirend szabályok kialakítására (p1: bizonyos
házirendek csak bizonyos események meghatározott sorrendjének bekövetkezése esetén
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kerüljenek aktiválásra, vagy módosuljanak meghatározott események (valamilyen
kombinációja) esetén a csomagtovábbítási szabályok)

21. SSL Offloading fbnkció (SSL Proxy)
21.1. https kapcsolatok titkosításának teljes körű ellátása házirend alapon
21.2. Teljes körű tanúsítvány menedzsment funkcionalitás
21.3. TLS 1.3 szabvány támogatása

6. Kapcsolódó szolgáltatások
Az Ajániattevőnek a 80 óra Terméktámogatás-bevezetés (rendszermérnök) szolgáltatás
keretében az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtania Ajánlatkérő számára:

Munkafázis Munkafázis leírása

Az integrálandó és bevezetés alatt álló WiFi környezet átfogó
‚ . felmérése a projekt sikeres teljesítése érdekében, mert a kiváltásFelmeres .. . „ . „ ‚ ..‚.‚.„ . ‚

kozben fellepo jelentosebb atmeneti migracios idoszak alatt mindket
rendszerhez csatlakozni kell tudni

Tervezés Kialakítás, architekturális tervezés
. ‚ . POC/labor környezet kialakítása az elsődlegesen elvárt portPOC/labor kialakitasa . . ‚ . . ‚ .‚ ‚ ‚ ‚ ‚

perzisztencia es SAML alapu integracio bemutatasara, tesztelesere
Funkcionális tesztelés Funkcionális tesztelés a POC környezetben

Teljesítmény tesztelés a POC környezetben, amelynél az elvárt
Teljesítmény tesztelés teljesítményt az RFC 2544, RFC 351 1 szabvány szerinti méréssel is

igazolják, teszt jegyzőkönyvek készítése és átadása
Rendszerterv Rendszerterv készítése

Migrációs terv Migrációs terv készítése

Implementációs terv Implementációs terv készítése
A LoadBalancer integrálása a hálózati környezettel (NTP, DNS, stb.),

Ugyfél környezetbe illetve az üzembe helyezés és átterhelés helyszíni támogatása,
integráció eszközök DC-be elhelyezése, kábelezés kivitelezése, tervezett

időpontban forgalom átterhelés és rendszer átadása üzemeltetésre
Üzemeltetői oktatás 1 nap, 4 fő számára, magyar nyelven
Éles indulás utáni Bevezetés kapcsán kiemelt támogatás (3 napig, munkaidőben
kiemelt támogatás helyszíni jelenlét)

. Fenti munkafázisok összefogása, koordinálása, kapcsolattartás aProj ektmenedzsment ‚. . .Megrendelo munkatarsaival
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Cikksdm Mennyiségi Egységét Összesen ár
Tétel (Teunékaonoshó) Termék megnevezés Mennyiség egység [nettó HUH (nettó HUfl

Fort,AOC-2000F S X lOGE SFP+ ports, 8 X GE SFP ports, S
FrNT-FADx2000F-B GE RJ45 ports, lx GE RJ4S management port, lx 24043 550, 2 db S 667 000 11334 000

dual AC power supplies
FTNT-FC-lO

2. AD2KFx247-02-12-C FortiADC-2000F 1 year 24x7 FortiCare Contract 2 db 1 351 000 2702 000

FTNT-FGxTRAN- lOGE lOGE SFP. transceiver module, short range for all
S db 18000 144000SFP,SR-A systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots

4. ITBT 5101.317 Terméktámogatás bevezetés rendszermérnök) So óra 9000 720 000

Osszesitett nettó
ajánlati ár ÁFA 14900 000
nélkü HUF]
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•% NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATO ZRt

3. számú melléklet a 1018989 nyilvántartási Számú szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T
Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Consulting Hungary KR.
Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cé2ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 13-09-119660

Adószám: 11779177-2-44 Uniós adószám: FRJ1 1779177

Kapcsolattartó adatai

Név: Polóny Tibor Beosztás: Értékesítési vezető kormányzati szektor

Telefonszám: ±36 (30) 3384064 E-mail cím: Tibor.Po1ony~snt.hu

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

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

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cé2név:
Szánilázási cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Számlavezetó bank

Neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10403758-00028567-00000006 Bankszámla devizaneme: HUF

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

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII1A. fejezet, 169.~.(h)]: Nem

Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~.(p,gjj: Nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: Nem

Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
Nem

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

Nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: Nem

KTVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
Nem (fl Ne~

Kelt

Kulcsár Sándor Szpl6ó Péter Dezső
gazdasági igaz~9(’ügyvezető Igazgató
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NISZ

4. számú melléklet a 1018989 nyilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: I I Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:NISZ Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti lnfokommunikációs (a T~ aláírója) (a T~ j óváhagyój a)
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás 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.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.

a alkozó/Szállító számláát ezen igazolt tétel(ek)re benyújthaUa.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

Érték:

36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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5. számú melléklet a 1018989 nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az áHamháztartásról Szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében
foglalt feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:

S&T Consulting Hungary Kft.
Intézményi azonosító: 100128
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.
Cégjegyzék száma: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
Képviseli: Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató, gazdasági igazgató
es
ALOHA Informatika Kft.
KEF azonosító: 100127
Székhely: 1117 Budapest Alíz utca 1.7. emelet
Cégjegyzék szám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Képviseli: Turcsi Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
Delta Systems Kft.
KEF azonosító: 200224
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzék szám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Képviseli: Szücs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető
es
TR Consult Kft.
KEF azonosító: 201244
Székhely: 1144 Budapest, Gvadányi utca 61-65.
Cégjegyzék szám: 01-09-686917
Adószám: 11992323-2-41
Képviseli: Óry Tamás Attila
Képviselő titulusa: Ugyvezető
es
Pegasus Informatikai Kft.
KEF azonosító: 201249
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.
Cégjegyzék szám: 01-09-292816
Adószám: 13601247-2-41
Képviseli: Nyeste Attila
Képviselő titulusa: ügyvezető
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és
Rufusz Computer Informatika Zrt.
KEF azonosító: 200190
Székhely: 1111 Budafoki Út 59.
Cégjegyzék szám: 01-10-140532
Adószám: 13644545-2-43
Képviseli: Fauszt József András
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt közös ajánlattevők 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
haladéktalanul írásban értesíteni.

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

Budapest, 2020.

S&T Consulting ungary .

S&T Consr ting Hungary Kit
2040 Budnő ~‚ Puskás Tivadar út 14.

Cégjegy dks/ám: 13-09~J 15i360
Ad 3zá’n: 11779177-2-44

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában 5.
I. út/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 külfóldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belüildi vagy külíbldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a kővetkező feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl 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 külfNdi
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 tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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NI SZ 6. számú melléklet a 1018989 nyilvántartási számú szerződéshez
34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Licencinformációs adatlap
CENCÁTÁDÓ ÁLTAL KITŐLTENDŐ

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Liceneátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e
mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Licenc mennyiség:
Szoftver/licenc státusz _____ ___________

Aktív: Ige Ne

Kiosztott: Ige Ne

Termék egységára: _______________________________
Devizanem (p1. FIUF, EUR, USD): _____________________________

Közbeszerzési díj (%): _________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): ________ __________

Installati Use Server
. on rs CAL

Metrika:
Processo Cor ‚

r e Egyeb

Szoftverkövetés vagy terméküissítés: Igen

Szoftverkövetés fiissítésre jogosít: Igen

Szofiverkövetés időtartama (maintenance valid év.hó.na
&om-to): p ___________________

‚ .. NeElofizetes (subscription): Igen m

Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.na
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p I
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross Ne

. . . Igen
edition rights): m
Korábbi verziók használatának lehetősége I Ne
(downgrade rights): gen m

. .. . . „. Ne
Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosege: Igen m ______________

Dátum____________________ . . . . . .Licencatado vagy gyarto cegszeru alairasa

—

‚at

—.
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap
8.0

Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Lice,, cátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

Belső fejlesztésü alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kelt kitölteni, ha
a szofiverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinformációk

Licenc jogosult neve: A szofiver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.

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

Gyártó megnevezése: A szottvertermék gyártój ának pontos neve.
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Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.

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

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.

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

Szoftverdicenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal
megjelölve.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett
pénznemben.

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 használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó,
amennyiben 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.

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

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
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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
standard).

Nem: Csak a vásárolt termék 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.
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7. számú melléklet 101 8989 nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

NISZ Zrt. Szerződésszáma~
So Leltári Típusszám Megnevezés Gyári szám Egyéb Főeszkö d Szülőeszk Szállítási Szállít Gyárt
rsz azonosító az azonosító z* I I b öz leltári cím ó neve ó neve
á (Vonalkód) eszközön ( IMEI N száma Telephel
m szám, MAC y

Address)
I
I
‚
‚
‚
‚
I
‚
‚
‚
‚

‚
I
I
I
‚
I
I



* Ha Főeszköz oszlop “N”-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szülőeszköz leltári szám” oszlop megfelelő celláját a

főeszközének leltári azonosítójával.

Oldat 35/35




