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Szerződés nyilvántartási~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS’

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
azonosító; 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám; Cg. 01-10-041633
Adószám; 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszárnlaszám; K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli; Banesies Ferenc
Képviselő titulusa: Vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban; Vevő

másrészről a(z)
Sysman Informatikai Zrt.
azonosító: 200365
székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cg.; 01-10-044874,
adószám: 1294890 1-2-41,
képviseli; Hermesz Miklós

ás a

Delta Informatika Zrt.
azonosító; 100015
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cg.: 01-10-045673,
adószám: 13978767-2-41,
képviseli; Haresa-Jánvári Enikő

mint Eladó (a továbbiakban együtt; Eladó)
között (Vevő ás Eladó továbbiakban együtt; Felek) alulírott helyen ás napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 20l7/S022-037059
ill. KÉ-1405/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére
„Kliens oldali infonnatikai eszközök beszerzése” (1. rész; Homogén kliens oldali informatikai eszközök
beszerzése) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része
eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1O1SZGRKI7
KM aláírásának dátuma; 2017, július 10.
KM időbeli hatálya: 2021.július 10.
KivI keretösszege: 40.000.000.000 forint ± Afa.

szerződést készítette: dr. Németh Zsófia
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A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatáskö
réről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU rendelet) 2019. október
31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lé
pett.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Eladók közösen teljesítik. A kon
zorciumi tagok egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés (a továbbiakban: Szerző
dés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a
Sysman Informatikai Zrt. — meghatalmazás alapján — a jelen szerződést a(z) összes konzorciumi tag
nevében hja alá.

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.

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 jogsza
bályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki
leírásban foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Az „Aszta
li munkaálloznások beszerzése” tárgyú eljárásban kötött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és
megveszi, Eladó pedig eladja és biztosítja a jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás)
meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint
nevesített elemekből álló alábbi termékeket és szolgáltatások nyújtását az alábbiak szerint:

2.2. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja alábbi termékek szállítását (fix rész):

a) 750 db 2. számú melléklet szerinti gyártmányú/típusú munkaállomás és hozzá tartozó Ii
cenc

b) 750 db 2. számú melléklet szerinti gyártmányú/típusú billentyűzet
c) 750 db 2. számú melléklet szerinti gyártmányú/típusú egér

2.3. Vevő, opciós tételként, megrendeli továbbá, Eladó elvállalja alábbi termékek szállítását (opciós
rész):

a) 107 db 2. számú melléklet szerinti gyártmányú/típusú munkaállomás és hozzá tartozó Ii
cenc

b) 107 db 2. számú melléklet szerinti gyártmányú/típusú billentyűzet
c) 107 db 2. számú melléklet szerinti gyártmányú/típusú egér

2.4. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a(z) Sysman Informatikai Zrt.
teljesíti.

Oldal2/28



3. A szerződés teljesítési határideje

3.1. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés minkét fél által történő aláírása, továbbá a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm. rende
let 13. * (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadá
sa. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiá
nyában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejár
tát követő napon.

3.2. Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, 2.2 pontban szereplő termé
keket a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül kell teljesítenie.

3.3. Vevő a 2.3 pontban meghatározott opciós mennyiséget a jelen szerződéshez kapcsolódó KM
mindenkori aktív időszaka alatt, a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 365 napig jogosult egy
vagy több részletben, írásban adott egyedi megrendelés útján lehívni (továbbiakban: egyedi megrende
lés). Amennyiben a jelen szerződéshez kapcsolódó KM passzív időszakba lép, úgy egyedi megrendelés
nem adható, kivéve ha a hivatkozott KM ettől eltérően rendelkezik.

3.4. Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 2.3. pontban meghatározott opciós mennyiséget az
előzőekben meghatározott határidőig ne vagy ne teljes egészében hívja le. Eladó jelen pontban foglalta
kat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít
arra az esetre, ha Vevő a 2.3. pontban meghatározott opciós mennyiséget nem vagy nem teljes egészé
ben hívja le az előzőekben meghatározott határidőig.

3.5. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette azzal, hogy jelen szerződés
hatálya — a KM-ben meghatározott esetkörök kivételével — nem haladhatja meg a keretmegállapodás
mindenkori időtartamának utolsó napját.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket, Vevő 1149 Bu
dapest, Róna utca 54-56. szám alatt található telephelyére (Vevő központi raktára) kell leszállítania.

4.2. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftver licencek esetében a teljesítés
elektronikusan történik a licencemanagement®nisz.hu, licenceAdmin@nisz.hu és a licensz@nisz.hu
email címekre történő megküldés útján.

5. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolás

5.]. A teljesíte’sre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas álla
potban, gyári csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni a rendeltetésszerű használathoz szükséges va
lamennyi tartozékot.

5.1.3. Eladó — a fentieken túl - köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni
jelen szerződés keretében szállított hardverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges va
lamennyi dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útniutatót, forgalomba hozataira és a jótál
lásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köte
les feltüntetni a termék gyári számát, valamint ajótállás időtartamát.
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5.1.4. Eladó — amennyiben értelmezett — köteles a Jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatáro
zott licencek (termékek) jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet elérhetőségét, a
licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelmezett) vala
mint a licenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett), maximális konkurens felhaszná
lószámot (db) (amennyiben értelmezett) — — a továbbiakban a telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód,
a lieenckulcs és felhasználószám együtt: licencigazolás — a Jelen szerződés 4. pontjában meghatározott
e-mail címekre megküldeni.

5.1.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása. El
adónak a terméken a vonalkódot Jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy an
nak üzemszerű működést ne zavarja és 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 leállításá
ra, megbontására a leltár során).

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

5.1.7. Eladó kötetes legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő Jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját és Vevő központi raktárát a szállítás
időpontjáról Jelen szerződés 14. pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség elmu
lasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb hatodik
munkanapon kezdi meg.

5.1.8. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére a Jelen szerződés 14. pontjában meghatározott értesítési címre elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xlsl.xlsx) megküldeni a jelen szerződés mellékletét képező, Eladó által
kitöltött Összerendelő táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat). Az Osszerendelő táblázat köte
lezően alkalmazandó mintája Jelen szerződés 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.

5.1.9. Vevő a 2.3. pontban meghatározott opciós tételeket a 3. pontban megjelölt határidőn belül,
egyedi megrendelés útján jogosult lehívni. Az egyedi megrendelésben Vevőnek meg kell adnia a szállí
tandó termék(ek)et, a teljesítés határidejét, valamint termékenként a szállítandó mennyiséget.

5.1.10. Az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére Jelen szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni azzal, hogy a teljesítés időtartama nem nyúlhat túl jelen szerződés hatályán.

5.1.11. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.1.12. 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 ax akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A Jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zárja ki a hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.

5.1.13. Amennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladékta
lanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül is ismer
nie kell), jelezve ax akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egy
idejű késedelmét kizárja.
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5.1.14. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot (ielen szerződés melléklete).

5.1.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhető
vé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.2. Átadás-á(vételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.2. Az átvétel — ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően - a teljesítés helyén
történik hétfőtől-esütörtőkig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó
az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a követ
kező munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről
Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.2.3. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.1. pontja szerinti Összerendelő táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel meg
kezdésének feltétele.

5.2.4. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője szemrevételezéssel, mintavételezéssel ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett meirnyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e

vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
D a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen

szerződés 5.1.5 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.1.8 pont szerinti összerendelő táblá

zatban a termékhez rendelt vonalkóddal.

5.2.5. Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja.

5.2.6. 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 megjelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben előírt tar

tozékokat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben meghatá

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

D Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.1.5 pontjában meghatározott előírások szerint he
lyezte el a terméken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.1.8 pont szerinti összerendelő táblá
zatban a termékhez rendelt vonalkóddal.
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5.2.7. 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, amely(ek)nek átvételét Vevő

megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.2.8. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi átadás-
átvételi eljárást folytatnak le, melyre az átadás-átvételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér alkalma
zása mellett jogosult a szerződéstől — a szerződésszegéssel érintett termékek tekintetében - elállni.

Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.9. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencekhez szükséges licenciga
zolás átvételét (jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott dokumentumokat tartalmazó e-mail kéz
hezvételét) követően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó ajelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott licenceket és ahhoz kapcsolódó licencigazolást megfelelően biztosí
totta-e.

5.2.10. Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére a teljesítés
során megadni.

5.2.11. Amennyiben az 5.2.9.pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó ajelen szer
ződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket, licencekhez tartozó licencigazolást teljeskörűen
biztosította, erről e-mailben értesíti Eladót.

5.2.12. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott licenceket, licencekhez tartozó licencigazolást nem teljeskörűen biztosítot
ta, erről haladéktalanul értesíti Eladót. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles a jelen szer
ződés 5.1.4. pontjában foglaltak szerint teljesíteni. A megismételt teljesítés elfogadására a Szoftver li
cencek átadás-átvételére vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.2.13. 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
kiteijed.

5.3. Teljesítésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott,

- 2.2. pontban szereplő valamennyi termék (fix rész), illetve
- 2.3. pontban szereplő (opciós tétel) vonatkozásában a Vevő által egyedi megrendelésekben

lehívott termékek,
átadás-átvétele sikeresen lezárult.
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5.3.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:
- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardverek átvételét igazoló száflí

tólevel(ek)et,

- jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek átvételét igazoló vevői e
mail(ek)et,

mely(ek) átvételét követően Vevő, a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, kiál
latja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját Jelen szerződés 4. számú melléklete tar
talmazza; továbbiakban: Teljesítést Igazoló Bizonylat vagy Tm).

5.3.3. Vevő a fix rész vonatkozásában I db, az opciós rész vonatkozásában egyedi megrendelésenként
1 db Tm-et bocsát ki.

5.3.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja át.

6. AlváHalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

6.2. Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen szeinély/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben fog
laltak szerint kell elj ánii, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.3. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —jelen szerző
désben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

6.4. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsérté
sével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7. A fizetendő ellenérték

7.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

7.2. Eladót megillető díj összege ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egy
ségárak alapján

- a fix rész tekintetében mindösszesen: nettó 165.773.250,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA,
azaz százhatvanötmillió-hétszázhetvenháromezer-kettőszázötven forint ± közbeszerzési díj
± általános forgalmi adó,

- az opciós rész tekintetében maximálisan: nettó 23.650.3 17,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA,
azaz huszonhároinmillió-hatszázötvenezer-háromszáztizenhét forint ± közbeszerzési díj ±
általános forgalmi adó.
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7.3. A fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál Felme
rült valamennyi díjat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb
szükségesen felmerülő díjak és költségek), a jótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcso
lódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek
sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Afa.

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

7.5. Eladót a fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Ajelen szerződésben meghatározott árak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8. Fizetési feltételek

8.1. Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

8.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért a fix rész vonatkozásában egy számla, az opciós rész vonat
kozásában egyedi megrendelésenként egy számla benyújtására jogosult. A fix és opciós rész egyidejű
lehívása esetén Eladó jogosult egy számlát benyújtani fix és opciós rész szerinti bontásban.

8.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. tör
vény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követő
en jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) alapján,
annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Vevő a Kbt. 27/A
* alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az e_invoice@nisz.hu e-mail címen.

8.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesí
tést Igazoló Bizonylat és — amennyiben értelmezett — a jelen szerződés keretében szállított licencekre
kitöltött Licencinformációs adatlap (melynek mintáját jelen szerződés melléklete tartalmazza). A számla
kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l.)-(2) bekezdéseiben
meghatározottak alkalmazandóak.

8.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadás e_invoice@nisz.hu e
mail címére küldi.

8.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör

vény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma mel

lett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a baakszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.7. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől vagy a 8.5. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla befogadó e-mail címére
történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

8.8. 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.
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8.9. Eladó nem fizet, illetve számol eljelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsége
ket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társa
ság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak
(Kbt. 136. ~ (1) a)).

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

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

8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

8.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
jelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályo
zott okból — nem fogadható be.

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

8.15. Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

9. Jótállás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a műszaki leírásban foglaltak szerinti
időtartamban és feltételekkel vállal teljes körű jótállást (garanciát).

A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja. A kezdő időpontot a Teljesítést Igazoló Bi
zonylaton rögzíteni kell.

9.2. Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződés-
szerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben adott termékre
meghatározott műszaki speeifikációnak.

9.3. Vevő hibabejelentését munkanapokon, munkaidőben (H-CS.; 8:00-16:50, P: 8:00-14:20) Eladó
alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:

E-mail cím:. support(á~sysman.hu
Telefonszám: ±361 8833470
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését I órán belül írásban (e-mailen)
meg kell erősítenie.

9.4. A hibajavításra vonatkozó részletes követelményeket a műszaki leírás tartalmazza.
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10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre, a
licenc szerződésben meghatározott Számú felhasználóra, a licenc szerződésben meghatározott tartalmú,
illetve terjedelmű felhasználási jogot szerez a szof’tverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő a
szoftverről biztonsági másolatot készíthet’

10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben valamint
adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. A szoftver használata egysé
ges termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi termé
ken 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 garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben megha
tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelke
zik.

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 szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyi
latkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek al
kalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

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

11. Kötbér

11.1. Amennyibenjelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért fele
lős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem adja át,
Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fiiggően —

késedelmi, hibás teljesítési 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%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen telje
sített mennyiség nettó értéke.

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan
teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke a meghiúsulással érintett mennyiség nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
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11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

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

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti kötbér mellett
nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani abban az esetben, ha
- a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el;
- jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
- valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együtt
működést kizárja.

12.4. 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) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
d) Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti
e) Eladó valamely — fenti pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott kötele

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

12.5. Vevő a Kbt. 143. g-ának (I) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

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

12.7. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal— a Kbt. 143. ~ (3) bekezdé
sében meghatározott esetek valamelyilcének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti fel-
mondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellen-
értékére jogosult.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget. ‚!
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12.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

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

13. Titoktartás, Adatkezelés

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

13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvános
ságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra illetékes megtilthat
ja.

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, min
den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott infor
mációkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat szi
gorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem
hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő
érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

13.6. Eladó alkalmazottai és alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.

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

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az üz
leti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”)
értelmében Eladónak kizárólag — a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben — anoniinizált infor
mációt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése
során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, kü
lönleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő információt és adatot) ad át, hoz
tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő,
vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.

14. Kapcsolattartás, értesítések

14.1. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
a) Vevő részéről:
Név: Bartos Attila
Beosztás: proj ektmenedzser
Mobiltelefon szám: ±36305925857
E-mail cím: bartos.attila@nisz.hu
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Vevő központi raktárának értesítési címe: niszkozpontiraktar~nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefonszám: ±361 8833471
Mobiltelefon szám: ±3620 999 9935
E-mail cím: endre.fodor(&),sysman.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes és

Név: Ádám Csongor Zsolt
Beosztás: Fejlesztési ágazati igazgató

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2 pont
ban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől
hatályos.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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 tekin
teni, 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 bizo
nyításáig — a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.

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

14.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő szemé
lyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekin
tetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a további
akban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b)
pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek
által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (I) (I) pontja szerint, a szerző
déses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mérték
ben és ideig.
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14.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
Jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére’ Felek kijelentik, hogy a szük
séges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak
arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhető
ség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés
megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye válto
zik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használ
hatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja.
Felek kijelentik, hogy a munkaváflalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában
kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes ada
taik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági,
bírósági eljárás során az eljáró szerv részére meglcüldésre kerülhetnek.

14.9. 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 kizá
rólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotvj, valamint a GDPR rendelkezéseit.

15. Vis Major

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

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy megbiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra hi
vatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen:

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

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

terrorcselekmények;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul Írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás alap
ján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettsége
it, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesí
tésre.

15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 1 5 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.
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16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek 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 összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírá
lására a rendes bírósági fómmokat választják.

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

16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottak
kal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes rendelkezés
helyébe automatikusan, külön jogcselekmény (p1.: szerződésmódosítás) nélkül a KM megfelelő rendel
kezése lép.

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően al
kalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden
egyébjogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötele
zően 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 jogeselek
mény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyilat
kozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül esatolásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyi
latkozatban 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.
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16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivat
kozott, fizikailag nem esatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléldet
2. számú melléklet

3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. Számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet

Műszaki leírás
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Licencinformáeiós adatlap (minta)
Atláthatósági nyilatkozat
Ósszerendelő táblázat

Jelen szerződés 16 számozott pontból ás 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint minden
ben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen
szerződést Felek elolvastak, megértettek, ás mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.

/2. 0’?Budapest, 2020

enc Vezérigazgató

V. Bancsics FerKépvisen. NISZ ~.

~JIsz 1nfo&’~~. &Z)k(d,~.

SYSMAN Informatikai Zn.
1037 Budapest, Montev~deo u, 10.

Adószém: 12946901.2-41

Budapest, 2020 ~

Képviseli: Hermesz Miklós Vezérigazgató
Sysman Informatikai Zrt.

Közös Ajánlattevők nevében
Eladó
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1. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

Asztali mnnkaállomások beszerzése

Standard (Dolgozói) munkaállomás

Beszerzendő darabszám:

Fix: 750 db

Opciónálisan megrendelhető: 107 db

Munkaállomás általános elvárások
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek. Az ajánlott
eszközöket a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

Konfiguráció online ellenőrzés: A számítógépen található egyedi azonosító jel vagy szériaszám alapján
a számítógép konfigurációjának tartalma lekérdezhető kell legyen a gyártó weboldalán, és a konfigurá
ció fizikai tartalmának egyértelműen egyeznie kell a weboldalon lekérdezhető tartalommal.

Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő eszközöknek vagy azzal legalább egyenértékű
megoldásoknak kell szerepelniük.

A kiszállítás Ajánlatkérő központi raktárába történik, a végfelhasználókhoz történő kiszállítás és üzem
be helyezés nem Ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Munkaállomás jótállás

Elvárt jótállási idő: 36 hónap minden komponensre

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni
jótállását a kiszáHítástól a gyártó által biztosított, de minimum 3 évig (36 hónap) az alábbi feltételeknek
megfelelően:

• A meghibásodott eszközöket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a meghibá
sodott eszközöket tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.

o Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben (H-CS: 8:00-16:50;
P: 8:00-14:20) telefonos és email alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsola
tos hibabejelentések fogadására. Telefonon történő hibabejelentés esetén Ajánlatkérőnek hi
babejelentését 60 percen belül írásban (e-mailen) meg kell erősítenie.

o A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé.
o A bejelentéstől számított 15 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott eszközök

javításának.
o A meghibásodott eszközök javítását Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által megjelölt telephelyén

kell elvégeznie.
o A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a szervizszol

gáltatásnak Úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.
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• A nem javítható eszközöket, a nem javíthatóság tényének megállapítását követően, amelyről
az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérőt e-mail alapú csatornán kell értesíteni, nyertes Ajánlattevő
nek cserélnie kell 15 munkanapon belül sz előzőekben rögzített paraméterekkel rendelkező,
azonos gyártótól származó eszközre.

Az Ajánlatkérő adatbiztonsági előírásai következtében HDD, SSD hiba esetén, a hibás HDD, SSD nem
kerül visszaadásra Ajánlattevő részére.

Munkaállomás műszaki leírása NCSO1 Standard (Dolgozói) munkaállomás
Elvárt jótállási idő: legalább 36 hónap minden komponensre

Az ajánlatkérő a KSZ-54/4432/2/2020 számú minőségellenőrzési tanúsítványban foglalt feltételnek
megfelelően a megfelelő ajánlattétel biztosítása érdekében jelen pontban, illetve a műszaki leírás-
ban és a felolvasólap mellékletében (ajánlattételi lap) megadja a konkrét cikkszámokat, illetve
termék/szolgáltatás megnevezéseket azzal, bogy egyenértékű megajánlás esetén az egyenértékű
termék/szolEáltatás kódját tüntessék fel ajánlattevők.

Mennyiség Mennyiség
Cikkszám Megnevezés (FIX) (OPCIÓ)

SZGRK-PCI_H- Dell OptiPlex 3070 személyi számítógép (Önállóan 750 107
191101 nem rendelhető)
SZGRK- Dell 8GB számítógép memória (Önállóan nem ren- 750 107
PCIRAM2 H-170322 delhető)
SZGRK- Dell 500GB számítógép merevlemez (Önállóan 750 107
PC1HDD1 H-170322 nem rendelhető)
SZGRK- Intel 9. generációs Core iS Számítógép Processzor 750 107
PC1CPU2 H-191 101 (Önállóan nem rendelhető)
SZGRK- Dell 3 év helyszíni garancia (Önállóan nem rendel
NBUGAR3H- hető) 750 107
170322
SZGRK- Dell 3 év merevlemez megtartás szolgáltatás (Önál
NSZGHDDMT3H- lóan nem rendelhető - 3 éves garancia szükséges) 750 107
170322
SZGRK-WIN1O_H- Windows 10 Pro (64bit) Magyar (Önállóan nem 750 107
170322 rendelhető)

Abban az esetben is, ha
megfelelősséget, illetve
szerint.

az ajánlattevők az ajánlatukban a fenti termékekre tesznek ajánlatot, a műszaki
az egyenértékűséget igazolniuk kell a jelen ajánlattételi felhívás 26. 9. pontja

A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:

o Forma: SFF húz, alkalmas legyen minimum félmagas (Low profile) bővítő kártya fogadására
(pld.: Dell OptiPlex 3070 SFF)

• Tápegység: Minimum 80 PLUS Bronze minősítésű, I db tápcsatlakozó kábel, amely lehetővé
teszi a tápegység elektromos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7) esatlakoztatást és működést

o Processzor: minimálisan 6 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 6 core-ral
rendelkezzen Legalább 10000 Passmark átlag érték, minimum 6 MB SmartCache, (például: In
tel® CoreTM i5-9500 Processor)

o Memória: minimum DDR4, min 8 GB, minimum 2400 MHz további bővítési lehetőség 32 GB-
ra, 8 GB RAM-nak 1 modullal kel megvalósulnia.

o Lemez csatoló: Minimum 6Gbitls sebesség
• Belső adathordozó: min. 500 GB méretű IIDD, legalább 75 lOPS sebességű, 6Gbit/s sebességű

csatolófelülettel, az adathordozónak a Serial ATA O portra kell csatlakoznia
o Alaplapi bővítő helyek: minimum 1db PCIe x16
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o Biztonsági funkciók: minimum TPM v2.0 kompatibilis chip
o Hálózati csatoló: legkevesebb I darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45) hálózati

csatoló felület
o Hang; fiilhallgató kimenettel és beépített hangszóróval rendelkezzen (3,5 Jack univerzális és

dedikált csatlakozó is elfogadott)
o USB: Munkaállomáson kivezetésre került USB A típusú portok száma összesen minimum 8

db. Legalább 4db USB 3.1 (ebből 2db elől és 2db hátul), 4db USB 2.0 vagy jobb (ebből 2db
elől és 2db hátul)

o Monitor csatlakozás; 2 kijelző egyidejű csatlakozását lehetővé tevő konfiguráció, extended
desktop üzemmód támogatása szükséges. Minimum 2 db digitális port szükséges és minimum 1
db analóg port szükséges, amelynél a digitális portok; 1 db HDMI és 1 db DisplayPort kelljen
nie és sz analóg portnak D-SUB portnak kell lennie. Displayport, esetén, ha sz eszközön Mi
niDP port van, akkor a megajánlott eszközzel együtt szállítani kell egy olyan átalakítót, amely
lehetőséget ad az eszközt normál Displayport-ra történő csatlakoztatását.

o Video vezérlő: Integrált, de legyen lehetőség diszkrét videokártyával való bővítésre
o Megjelenítés; minimálisan l920x1080 felbontás és 24 bites színmélység lehetőségének támoga

tása
o WOL támogatás; Wake-On-LAN támogatás szükséges
o Energia hatékonyság: ENERGY STAR 6.1 minősítés
o BIOS/IJEFI: Támogatott operációs rendszer alól, a bios/uefi frissíthető, illetve biostuefi konfi

gurációmódosítás végrehajtható legyen futtatással (segédprogrammal vagy standalone);
o BIOS/UEFI: Egységes géptípus (modell) azonosítással és darabonként egyedi azonosítóval (pld;

UUID vagy QUID) kell rendelkeznie
o Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2012 és 2016 alatti

menedzselhetőséget (tömeges központi OS telepítés, szoftverMssítések kezelése, konfiguráció
felügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (HW, SW), alkalmazásfelügyelet)

o Telepítő szoftver; Gyártó által ingyenesen biztosított szoftver, mely alkalmas telepítőkép készí
tésére és annak installálásra a Gyártó saját asztali- és mobil-eszközeire, illetve munkaállomásai
ra egyetlen telepítő képből.

o Operációs rendszer támogatás: Windows 10 x64 füttatása biztosított kell, hogy legyen
o Driverek; Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 x64 kompati

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

a Szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN OEM. A licence azonosítás
BIOS/UEFI -ből történjen meg.

o Burkolat alapszíne; fekete vagy szürke vagy ezüst árnyalatú és ezen színek kombinációja (üzleti
megjelenésű)

Art e~yes Standard (Dol2ozói’) munkaállomással eayütt szállítandó periféria eszközök:

Billentyűzet

Elvárt jótállási idő: legalább 12 hónap

o Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos
o Vezetékes kivitel, amely legalább 1 .8m hosszúságú USB A csatlakozóval ellátott
o Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú
o Burkolat alapszíne; fekete vagy szürke vagy ezüst árnyalatú és ezen színek kombinációja (üzleti

megjelenésű)
o Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoftvert ne igényeljen Windows 7,

8.1, 10 esetén
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Az Ajánlattevő ajánlatában csak a munkaállomás gyártótól származó, azonos típusú, a Standard Dolgo
zói) munkaállomással együtt szállítandó Billentyűzeteket ajánlhat meg.

Egér

Elvártjótállási idő: legalább 12 hónap

• Optikai, legalább 1,8m hosszúságú vezetékes USB A esatlakozású
. 2 alap gombbal és scroll görgővel szerelt gombbal rendelkezzen
o Felbontás legalább 1000 dpi
o Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke vagy ezüst árnyalatú és ezen színek kombinációja (üzleti

megjelenésű)
o Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoftvert ne igényeljen Windows 7,

8.1, 10 esetén
Az Ajánlattevő ajánlatában csak a munkaállomás gyártótól származó, azonos típusú, a Standard (Dolgo
zói, V) munkaállomással együtt szállítandó Egereket ajánlhat meg.

Az Ajánlattevő ajánlatában csak azonos gyártótól származó, azonos típusú Standard (Dolgozói) munka
állomásokat ajánlhat meg, amelyek teljesen megegyező kiépítésűek és azonos BIOS/UEFI/Firmware
verzióval rendelkeznek.
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2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)

2. számú melléklet

AJÁNLAT! ÁR RÉSZLETEZÉSE - ÁJÁNLATTÉTELI LAP

..Asztali inunkaálloinások beszerzése” tárgyil közbeszerzési eljárás a verseny újranyitásával

Ajánlattevő neve: Sysmnu Informatikai Zrt.
.4jánlattevő székhelye:1037 Budapest. Monte’ideo ii. 10. I. em.
Ajánlattevö ueve: Delta Informatika Zrt.
Ajánlaltevő széklielye:1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-73.

Egyenértékű termék rnegajánlás esetén az egyenértékű termék/szolgáltatás kódját tüntessék fel az
ajánlattevők.1

Mennyiség, Mennyiség. Nettó összár
Termék (szolgáltatás) . . . . . . Nettó egységár

Termékazonositó . mennyisegi mennyisegi (Ft) (Ft)megnevezese
egység (FIX) egység (OPCIÓ)

Dell OptiPlex 3070 személyi
SZGRK-PC1_H-191101 számítógép (Önállóan nem 750db 107db 113 314 97 110 098

rendelhető)

SZGRK-PC1RAM2_H- Dell 8GB számítógép memória
750db 107db 18047 15466279

170322 (önállóan nem rendelhető)

Dell 500GB számítógép
SZGRK-PC1HDD1II-

merevlemez (Önállóan nem 750db 107db 244 209 108
170322 rendelhető)

Intel 9. generációs CoreS
SZGRK-PCICPU2_H-

Számítógép Processzor (Önállóan 750db 107db 10 409 8 920 S13
191101

nem_rendelhető)
SZGRK-NBUGAR3H- Dell 3 év helyszíni garancia

750db 107db 36582 31350774
170322 (Önállóan nem rendelhető)

Dell 3 óv merevlemez megtartás
SZGRK

szolgáltatás (Önállóan nem
750db 107db 13170 11286690N SZG H DD M T3_H-

rendelhető -3 éves garancia
170322

szükséges)

SZGRK-WIN1O_H- Windows 10 Pro (G4bit) Magyar
750db 107db 29265 2S08010S

170322 (Önállóan nem rendelhető)

Összesen ár (nettó)2 189 423 567 Ft

A mepajánlott ajánlati nettó árat 27 ~ó ÁFA és 2 °í ÷ ÁFA közbeszerzési díj terheli. ‘

SYSMAN lnformatjkaf ZrL
Budapest. 2020. szeptember 18. 1037 Rudapest~ Mon)ev~deo u. 10

Adószám: 12943931.2.tll

Közös Ajónlattevők nevében
Hemlesz Miklós

Sysman ütfonnatikai Zrr.

‚ A l<5Z-54/4432/2/2020 számú minőségellenőrzósl tenúsítványban foglaltnak megfelelően, azonos szövegezássel került

előírásra.
2 Az itt megadott ár írandó a Felolvasólap Nettó ajúatlaim árat naandösszesesa’ sorába
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyze’knek megfelelően): Sysman Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman
Informatikai Zrt. Zrt.

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

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

Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 06 1-883 - 3471 e mail cím: project~sysman.hu

Cím
Székhely (ország irányutószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u.
10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo ii. 10.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányíto’szám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Mon.
tevideou. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

Szánilázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Monte
video u. 10.
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10100833-56598700- Bankszámla devizaneme: HIJF
01000001

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 Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (1)]:
tv. XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem
nem fejezet, 169. ~ (p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. ~ Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
(n)]: XiII. fejezet]: nem VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
nem

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]: nem
törvény]: nem törvényi: nem

Kelt: Budapest, 2020.

SYSMAN Informatikai ≥JL

10.

Cégszerű aláírás
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4. Számú melléklet a a. nyilvántartási Számú szerződéshez

HISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
ZrL

• H-lOSl Budapest, Csokonai utca 3.

N I S Z 6-J’1Y3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Keszult

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
HISZ (a TIE aláírója) (a TIE jóváhagyója)
Nemzeti Infokonmiunikációs Szol
gáltató 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 Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőség
vizsgálatijkv., 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 benyájthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~óteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelö képviselője (1)

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

Licenciuforniúciós adatlap
LWENcÁTADÓ ÁIflL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám:

Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

Cég neve:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil. e-mail):

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

Licenc jogosult neve

Alkalmazás pontos neve

Gyartói cikkszáma

Gyártó megnevezese

Szoftver csoport neve

Szoftver mennyisége

Licenc csoport neve

Licenc mennyiség

Szoftver/licenc státusz

Aktív. Igen Nem

Kiosztott Igen Nem

Termek egységara

Devizanem (p1 HUF, EUR, USD)

Kozbeszerzési dij (%) ______________________________________________

Licenc kezdődatuma (cv ho nap)

Installation Users Server+ CAL
Metnka

Processor Core Egyeb

Szoftverkovetés vagy termekh-issítes Igen Nem

Szoftverkovetes frissítesrejogosít Igen Nem

Szoftverkóvetés idotartama (maintenance valid from-to) cv ho nap - I
Elofizetés (subscription) Igen Nem

Előlizetes érvényessegi ideje cv ho nap -

Eltérő kiadasok hasznalatának lehetősege (cross edition nghts) Igen Nem

Korabbi verziók hasznalatanak lehetősege (do’vngrade rights) Igen Nem

Nyelvi verziok használatanak lehetosege Igen Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosí
tó)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoü
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szoitvertermék átadójának.

Termékinformációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált meg
nevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.; SKU, Part-
number stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verzió-
száma.

Szoftver mennyisége: A tennék 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.

Szoftver/licenc 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, EIJR, USD): A számla devizaneme.

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

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

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: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkővetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

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

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

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

Előtizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

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

26



6. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Sysman Informatikai Zn.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.1. em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyonrólszóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

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

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

SYSMAN Informatikai Zn

‚2020 ~ ~..

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meg
hatalmazott képviselő aláírása)

2 ~ (1) E törvény alkalmazásában

I. átlátható 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 helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

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

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséról és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetö,

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

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

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

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következö feltételeknek:
cci) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, 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 részeg államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettós adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van;
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