
Szcrződésnyilvántartási szám: .~ ~.~i.9.f.
Verseny újranyitás sZáma’

‚ .

ADASVETELI SZERZODES

amely létrejött egyrészről a
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
Baukszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső
Képviselő titulusa: Gazdasági vezérigazható helyettes
Képviseli: Ádám Csongor Zsolt
Képviselő titulusa: Fejlesztési ágazati igazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
T-Systems Magyarország Zrt.
Szállítói azonosító: 100141
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36
Cégjegyzék szám: 12928099-2-44
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003 (Unieredit Bank)
Képviseli: Lengyel Péter és Bat-ta László
Képviselő titulusa: üzletág igazgató és projekt és szolgáltatás Igazgató
mint Eladó

és

TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
KEF azonositó: 100192
Székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044095
Adószánt: 11856403-2-43
Bankszárnlaszám: 10102244-50796800-01000008
Képviseli: T-Systems Magyarország Zn.
mint Eladó

(a továbbiakban együtt: Eladó)

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

Digitálisan aláírta; dr. Kiss Dávid

d Károlyr I 55 DN: cn=dr. Kiss Dávid Károly,
Oldal 1 / 35 * oNISZ,ouKözbeszerzésijogi

‚ . ‚ osztály.~_-—--Qav i d Ka ro I~,
-‘ i’ Dátum; 2020-12-09 15:07:25 +0100’



1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF% (a továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2018/S 025-052837 (KE-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére »Hálózati aktív eszközök beszerzése ás kapcsolódó szol
gáltatások teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegál lapodá
sos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodásjött létre
(a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1O1-O1O9NET1 8.
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapos időtartam
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint + Afa.

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

A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös
ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladók kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges fele
lősséget vállalnak.2

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

2- A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivat
kozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre
a „Sávszélesség biztosítása az EES érintett vágpontokon” tárgyú eljárás eredményeképpen a
versenyújranyitásos eljárás 2. részében (Licenszek szállítása). A létrejött jelen szerződés
alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott mennyiségben és részletezés szerint (Megrendelt tennék
és árlista, melyet az Eladó ajánlatának részét képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázat
megfelelően kell kiállítani), jelen szerződés 1. szániú mellékletében meghatározott műszaki
követelményeknek megfelelő termékeket.

2.2. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a T-Systems Magyarország
Zrt. teljesíti.

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Felek rögzítik. hogy jelen szertődés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi
aláírása továbbá a; hogy a BBA-2.6.3/l 1-2019-00001 számú ‚Az EES bevezetéséhez kap-

1 A szerződés véglegesítése során kerül véglegesítésre vagy törlésre.
2 Közös ajánlattétel esetén

‘A végleges szerződés tartalmazza. A nyertes ajánlattevő, núzit közös ajánlattevő nyilatkozata szerint kerül kitöltésre.
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csolódó fejlesztések” című projekt vonatkozásában című kiemelt projekt Támogatási Szer
ződése hatályba lépjen a Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támo
gató között, valamint a 135/2015JV1. 2.). Korm. rendelet 1. mellékletének 1.3.2. (in) be
kezdésének megfelelően a BBA alapjaiból származó támogatások felhasználásáért felelős,
jogszabályban ellenőrzésre feljogosított Felelős Hatóság vagy más szerv által kiállított tá
mogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány, jelentés vagy írásos vélemény megléte is.

3.2 Ajánlatkérő a hatályos Kbt, 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése valamint 135. ~ (12)
bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása esetén a Szer
ződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. Amennyiben a támogatásra
irányuló igény az igényeltnél kisebb összegben kerül elfogadásra úgy a szerződés a Vevő
kifejezett nyilatkozata és a jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott záró tanúsítvány,
jelentés vagy írásos vélemény megléte esetén lép hatályba. .

3.3 A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Vevő a feltételek teljesüléséről szóló tájé
koztatást megküldi Eladó részére. A jelen pont szerinti tájékoztatást Vevő köteles haladék
talanul Eladó számára.

3.4 Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített licenceket és a támogatásra vonatkoz6 dokumentumokat jelen szerződés hatályba
lépését követő 90 naptári napon belül kell leszállítania és Vevőnek átadnia.

3.5 Felek jelen szerződést, határozott időre kötik és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével
szűnik meg.

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

4. A teljesítés helye

4.1. A licenceket képviselő aktiválási kódokat Vevő licensz~nisz.hu, valamint a LicenceAd
min~öinisz.hu címére kell elektronikusan megküldeni, a Licence igazolás, valamint papír
alapú dokumentumok átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata ii. 8.

5. A teljesítés módja

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

5.2. Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címre
megküldeni) ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tennékek rendeltetés
szerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés
5.2. pontjában és Műszaki leírásban meghatározott gyártói támogatás igazolásának doku
mentumait, továbbá ) - amennyiben szükséges - az aktiválási kódot és a licencek regisztrá
lását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Ve”őnek átadni (a jelen szerződés 4.
pontjában meghatározott helyszínen) a jogszerű használathoz szükséges mindennemű licen
ce igazolást, licence kulcsot, a jótállásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vé
telhez, folyamatos használathoz szükséges minden eszközt, dokumentumot.
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5.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy Eladó a licencek rendeltetésszerú
és jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta és a 4.1.
pontban meghatározott e-mail címekre az aktiválási kódokat megküldte. Vevő az átvételt
megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

5.4. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel
időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a
Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel
megtagadása esetén a jelen pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját.

5.5. Az átvétel megtagadása esetén Felek megismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a 5. pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.6. Eladónak a szerződés időtartama alatt rendelkezésre kell állnia, azonban számlát csak a
teljesítésigazolás alapján igazolt tényleges teljesítésekre vonatkozóan nyújthat be.

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

5.8. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, ügy Eladónak haladéktalanul Írásban értesí
tenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az
esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés II. pontjában foglaltak al
kalmazását.

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

5.10. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez akeretmegállapodásos köz
beszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.11. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvál
lalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KIvI vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.12. Eladó felelősséget vállal, bogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt íizetési kötelezett
ség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.
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5.13. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közrcműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna eL Eladó, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabá
lyozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.14. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára niegismer
hetővé tenni és a Kbl. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesí
teni.

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

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki követelmé
nyeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.

6.2. Az Eladót megillető díj teljes összege a BBA-2.6.3/1 1-2019-00001 számú „Az EES beveze
téséhez kapcsolódó fejlesztések” című projekt vonatkozásában című projektből kerül kifize
tésre, ami: 13.784.400,- Ft + közbeszerzési díj + AFA, azaz tizenhárommillió
hétszáznyolvannégyezer-négyszáz forint + közbeszerzési díj -~- általános forgalmi adó4. A
szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. ~ (2)
bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint történt.

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

6.4. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba ho
zatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a ki
szállítás díját, ajótállás költségét de nem tartahnazza az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi
adó nélkül számított értéke, mértéke 1 % ± Afa. A közbeszerzési díj összegét Eladó köteles
Vevővel szemben felszámítani és kiszámlázni, a számlán külön sorban szerepeltetni.

6.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6. fejezet) túl, további díjazás, költségté
rítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Eladó a tcljesítésről 1 db számla benyújtására jogosult.

7.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. * (1) és (6) bekezdéseiben,
valamint Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésben Foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a
számvitelró7 szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésébcn foglaltak alapján kiállított
számla ellenében, az igazolt teljesítését kövctöcn jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt

Nyertes Ajániattevő aján’ata szerint.
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Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt
nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó számla kölelező mellékletei sz előírásnak megfelelően
kiállított és mindkét Fél által aláírt —a számlához tartozó — Teljesítést Igazoló Bizonylat (4.
számú melléklet) kitöltött ás aláírt formában. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.

7.3 Eladó tudomásul veszi. hogy a számla értéke a BBA-2.6.3/11-2019-00001 számú „Áz EES
bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” című projekt vonatkozásában című projekt
támogatási összegéből 100%-os támogatási intenzitással ún „utófinanszírozás” keretében a
Vevő által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó részére banki átutalás útján a számla Vevő
központi iktatójába történő kézhezvételét vagy az elektronikus számla e-mail (7.4. pont)
címére történő beérkezéstől számított követő 30 napon belül.

7.4 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi vagy a Vevő elektronikus számla befogadó
ejnvoice@nisz.hu e-mail címére küldi. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi
elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre. Amennyiben Eladó
elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa tv.) 175. ~-a szerinti előírásoknak.

7.5 Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
— a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök, valamint nyújtandó szolgáltatá
sok megnevezését, azok TESZOR számát;
— a projekt megnevezését BBA-2.6.3/1 1-2019-00001 számú »Az EES bevezetéséhez kap
csolódó fejlesztések” című projekt vonatkozásában,
— közbeszerzési díj összegét;
— a számláit fel kell tüntetti a Vevő nevét, a jelen szerződés Vevő által megadott, belső
azonosításra szolgáló azonosító számát;
— a számláit fel kell tüntetni a bankszámla számot és a bank nevét, az adószámot,
— fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot;
— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
— a számlának meg kell felelnie űz ókalános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Áfa tv.) 169. ~ és elektronikus számla esetén a I 75.~ szerinti előírásoknak;
— a számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások/termékek

szerepelhetnek.

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

7.7 Felek rögzítik. hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 135/2015. (VI. 2.). Kormányrendelet rendelkezéseit.

7.8 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, ágy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.9 A jelen szei7ődés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a
nevében. cégfonnájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
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‘7.10 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a P1k. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.11 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, t%nnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlitésének határideje.

7.12 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.4. pontban meghatározott címre (központi iktató vagy e-mail nyújtja be, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból —nem fogadható be.

7.13 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.

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

7.15 Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesitését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti,
úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár eta kifizetés során.

7.16 Vevő a szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést és előre fizetést kizárja.

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

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződés 2,1. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés
2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék és szolgáltatás vonatkozásában ajelen
szerződés 5.3 pontjában meghatározottakat Vevő részére átadta.

8.2. Vevő a 8.1 pont szerinti teljesítést követően A Kbt. 135. ~ (1) bekezdése alapján legkésőbb
15 naptári napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú mellék
let), melynek kötelező mellékletét képezi a jelen szerződés keretében szállított licencekre
vonatkozó Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet) kitöltött formában, valamint El
adó teljesítését alátámasztó dokumentum (jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottak
megküldéséről szóló e-mail kinyomtatva, illetve a papír alapú dokumentációk átadás-
átvételéről szóló jegyzőkönyv).

8.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a
jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában ajelen
szerződés 5.3 pontjában meghatározottakat papír alapon Vevő részére át nem adja (jelen
szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail eímekre nem küldi meg, illetve a 4. pontban
megjelölt helyszínen a dokumentációkat át nem adta).
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8.4. 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, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljá
rást folytatnak le, melyre a 8.1-8.4 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

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

9. Jótállás

9.1. Eladójelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállástvállal a
KM-ben és az 1. számú mellékletben részletesen meghatározott feltételek szerint, jelen
pontban meghatározott kiegészítésekkel.

9.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi kőltséget az Eladó viseli,

9.3. Vevő jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékekre a Gyártó által biz
tosított terjedelmű felhasználási jogot szerez.

9.4. Eladó szavatolja, bogy ajelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy jogosí
tott. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan joga, így különösen
szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó Joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely Vevőnek ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás
Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem
felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalnnzása mellett — jogosult választása szerint a
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani vagy attól elállni.

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

10. Jogszavatosság

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

10.2 Eladó kijelenti és garantálja, bogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termé
kek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más ré
szére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában fog
laló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

10.3 Eladó szavatolja, bogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésé
hez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlá
sát lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák Vagy akadályozzák.

10.4 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jog
szavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult fel-
mondani.

10.5 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összeftiggés
ben 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 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem teljesíti továbbá, bármely a
szerződés alapján meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik— az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás) rnggően — késedelmi, vagy meghiú
sulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja
a késedelmesen teljesített termékek nettó vételára. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak
maximum 25 nap.

11.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke a nem teljesített/meghiúsulással érintett tennékek nettó vételárának 25 %-a.
Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződéssze
gése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal fehnondja vagy Vevő jelen szerződéstől El
adó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő
jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére
lesz kötelezett.

11.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára. ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.

11.5. Vevő a kötbérigényről kötbéréitesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
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11.6. Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésé
re, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.7. A kötbérigények érvényesítése nem zátja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

11.8’ A Vevő jogosult az esedékessé vált késedelmi 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 kizáró
lag írásban módosíthatják, figyelemmel a 135/2015. (VI. 2.) Konn. rendelet szerződés mó
dosításra vonatkozó előírásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal fehnondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különö
sen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti a jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — sz a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

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

12.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetke
zése 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 szerzödést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143.
~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valainelyikének bekövetkezése esetén.

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal fehnondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszá
molással történő megszűnését határozta cl.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különö
sen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása el
lenére, sz abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés niegszű
nésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
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12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás ős a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érin
ti.

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, bogy 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 hidomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezeliii, azokat nyilvánosságra
nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal,
hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet Va
lamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

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

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

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő ká
rokért ős tudomásul veszi ős elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azon
nali hatállyal fehnondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői5:

Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Boros Sándor
Beosztása: projektmenedzser
e-mail címe: Boros.sandor@nisz.hu
Telefonszáma: ±3617957031
Mobiltelefon száma: ±36304978016

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Név: Béres László
Beosztás: vezető értékesítési menedzser
Mobiltelefon szám: +36 30 248 8656
E-mail cím: Beres.Laszlo~t-systems.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek6:

Az adatokat a vég’eges szerződés tartalmazza.
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Neve: Ádám Csongor Zsolt

Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató

Neve: Varga Dezső

Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

14.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése so
rán a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14’ 1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattar
tójaiteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerző
désmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

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

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), we iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkí
sérlésének napját követő ötödik munlcanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések niegküldésére veszik igénybe.
Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértive
vényes 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 malor eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat ax esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból
következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesí
tését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve’ hogy ezen körülmények

6 Az adatokat a végleges szerződés tartalmazza.
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a Jelen szerződés hatályba lépését követően Jönnek létre és az említett időpontban még nem
voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fbldrengés, árvíz, hurrikán. stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államesíny, polgárhábo

rú és terrorcselekmények;
D zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összehiggésben 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 teljesithetők, erről Eladó
köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egy
mással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írá
sos 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 major 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 fel-
mondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalma
zásában a korábbi tizleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egy
más között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzlet
ágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen al
kalmaznak.

16.2. Felek megállapodnak. hogy amennyiben jelen szerződés bánnely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nél-
kill nem kötötték volna meg.

16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalá
sok útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés ke
retében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek köl
csönösen 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 elbirálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatáro
zott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítésérői, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlá
sáról 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. 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 rendel
kezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szer-ződés
módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbe
szerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jog
szabáLy akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szö
vegszerűen nem tartalmazza al&or az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gya
korlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi’

16.7. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő, mint Kedvezményezett, valamint az Irányító Hatóság
mint Támogató között létrejött Támogatási Szerződés mellékletét képező Altalános Szerző
dési 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 megfelelően eljárni a tájékoztatás és nyilvá
nosság megfelelő biztosítása érdekében, Az ASZF és az Arculati Kézikönyv elérhető a Bel
ügyi Alapok honlapján,

16.8’ Eladó köteles ajelen szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat a teljesítésigazolás kiállítá
sának időpontjától számított tíz évig megőrizni.

16.9. Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Ta
nács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé
ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül he
lyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szól6 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendele
tét (GDPR) és az abban foglaltaknak megfelelően járnak cl.

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

16.11. 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 6. számú mellékletként kerül esatolásra. El
adó tudomásul veszi, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezé
sétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi to
vábbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azon
nali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
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J6.12. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent

hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:7

1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Műszaki Leírás)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Meg
rendelt termék- ős árlista)
3. számú meBéklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Liceneinformációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés egymással Szó szerint mindenben megegyező 3 eredeti példányban készült, ame
lyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá,

Dátunt~5fl~flO.9fl

Adam Csongor Zsol es arga Dezso ~ ii
Fejlesztési ágazati igazgató és Gazdasági vezer- T-Systems Magy~rország Zrt.

igazgató-helyettes Eladó
Vevo

. . SystemS
~ ~ Sne!~h~
~1 MO~~t~ j~g7 ~‚j~Kc~~3 a

~ C~okqnnj cWa 3 MÓ~~ ‘2o2:o2~OO1~~7363ooo3
5apksiamas’

A meltékletek teljes körűen és teljeskörű tailatominal a végleges szerződéshez kerülnek csatolásra.
A szerződés pontjainak pontos szárnozása a végleges szerződésben változhat.
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I. számú melléklet

Műszaki követelmények
(Műszaki leírás)

Műszaki leírás

„Sávszélesség biztosítása az EES érintett végpontokon” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
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Az Ajánlatkérő a következőkben definiálja a szállítandó berendezések műszaki paramétereit, Va
lamint bemutatja azt a technikai környezetet, szolgáltatásokat, amelyekhez az Új eszközöknek

illeszkedniük, illetve amelyekkel együttmüködniük szükséges.

A CE routereket és License-eket befogadó környezet bemutatása

A kiirásban szereplő CE routereket a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat - a továbbiakban NTG
ügyfélkörét kiszolgáló hálózati továbbfejlesztéséhez kívánjuk felhasználni. A beszerzés célja,
bogy a szolgáltatások műszaki színvonalának, kapaeitásánakjelentős növelése megtörténhessen.
A következőkben bemutatásra kerül néhány NTG-ben alkalmazott kulcsfontosságú technológia,
szolgáltatás, amelyet a megajánlott eszközöknek is támogatniuk szükséges.

A beszerzett eszközöknek támogatniuk kel! mindenjelenleg használt funkciót, nem eredményez
hetnek biztonsági szint csökkenést, vagy üzemviteli ráfordítás növekedést.

Központipolicy alapú parciális multipon.t titkosítás
Az NTG esetében az információk védelmének kitüntetett szerepe van. Ennek érdekében szepará
ció, és a kriptográfiai alapú technológiák egyaránt alkalmazásra kerülnek. A hálózati szolgáltatá
sok több vrf/VPN-en keresztül valósulnak meg - szükség szerint egy telephelyen több szolgáltatás
(vrf/VPN) is megjelenhet. A CE router-ek között Ciseo GET VPN titkosítás van használatban. A
forgalom titkosítása az erőforrások kímélése érdekében csak a szükséges forgalmi viszonylatok
esetében (részlegesen) történik, az összes végponti CE routerre vonatkozó központi in&astruktÚ
rán beállított policy szerint. Függetlenül a forgalmak titkosításától az azonos VPN-ben elhelyez
kedő végpontok, illetve szolgáltatások az optimális forgalmi mátrix, illetve vonali terhelések ér
dekében hill-mesh topológiát alkotnak. A központi infrastruktúra mind kapacitás, mind licenc
szempontból alkalmas Új végpontok befogadására.

A központi infrastruktúra főbb elemei, funkciói:
o Geo-redundáns Cisco ASR1002-es kulcsszerverek (GET VPN Version 1.0.18)
o Központi titkosító eszközök duplikált ASRI 002_HX eszközök

Alkalmazott és tervezett funkciók:
a GET VPN Version 1.0.17 Group Member, GETVPN G-IKEv2 támogatás
o ISAKIVIP paraméterek; shaSl2 hash, aes2S6 encryption
a IPSEC parainéterek: shaSl2 hash, aes 256 encryption
a Redundáns keyserver beállítás
a Rekeying funkció
a Anti replay funkció
a Deny policy statement

Tunnel inteifész alapú titkosítás (VTI)
Egy jelentős számosságú, már működő intézményi körben VT! alapú IPsec titkosítás van haszná
latban, mely tumiel-ekben EIGRP dinamikus routing protokollt hittat. A megajánlott CE route
reknek a hinnel interfész alapú titkosítást (VTI) és sz E!GRP-t támogatniuk kell.

A license-eket érintő környezet bemutatása

A license bővítés beszerzése a meglévő CE routerek license-ekkel történő ellátását célozza. A
jelenlegi CE eszközök a megnövekedett sávszélesség igény kielégítését license-ekkel való bőví
téssel teljesítik.
A CE eszköz I-lW konfigurációja, amelyeknek license-ekkel való bővítése szükséges:
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L táblázat

Item Name j Description Quantity
1SR4331-
SECIK9 Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license 1
CON-SNT- SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle
JSR43315 w/SEC_license
SL-4330-IPB-
1(9 IP Base License for Cisco ISR 4330 Series 1
SL-4330-APP-
1(9 AppX License for Cisco ISR 4330 Series
PWR-4330-AC AC Power Supply for Cisco JSR 4330 1
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1 .SM 1
ISRWAAS
RTU-750 JSRWAAS 750 conns RTU for 1SR4300 series 1
CON-ECMU
ISRW75O SWSS UPGRADES ISRWAAS 750 conns RT
VWAAS-RTU- VWAAS 1300 conns RTU for UCS-E on single
1300 ISR only 1
CON-ECMU
VWS 1300 SWSS UPGRADES VWAAS 1300 coims RTU
SL-4330-SEC-
1(9 Security License for Cisco ISR 4330 Series 1
MEM-FLSH- 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered
4G on motherboard) 1
MEM-43-4G 4G DRAM (1 x 4G) for Cisco ISR 4300 1
MM-BLANK Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 1

Removable faceplate for SM slot on Cisco
SM-S-BLANK 2900,3900,4400 ISR 1
SISR4300UK9-
3168 Cisco ISR 4300 Series 105 XE Universal

4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Mo
NIM-E52-4 dule 1
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Altalános elvárások

Az eszközökkel szemben

o A jelen dokumentum 3. pontjában meghatározott termékeknek —azonos gyártmányának kell
lermie.

o Az ajánlott eszközöknek alkalmasnak kell lenniük több L3 VPN hálózat logikailag elkülöní
tett kezelésére.

o Az eszközöknek és tartozékoknak illeszthetőnek kell lenniük Ajánlatkérő támogató rendsze
reihez.

o Az eszközökriek az NTG hálózatában ajelen műszaki leírás I. pont jában meghatározott meg
lévő környezethez jlleszthetőnek kell lenniük jelen dokumentumban részletezett funkciók
alapján.

o Az ajánlatnak, illetve a szállítandó eszköznek tartalmaznia kell minden, az elvárt működéshez
szükséges szoftver komponenst, teljesítmény és funkció licencet. A főeszközökhöz megaján
loU bövítő, tartozék, kiegészítő elemeknek teljes mértékben illeszkedniük kell az őket befo
gadó berendezésekhez. Ezek esetében csak olyan termék ajánlható meg, amely a megadott
befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan támogatott, a berendezés garanciális és
support folyamataiba illeszkedik.

A license-ekkel szemben

o Az „A” és „B” típusú license-eknek a már meglévő 18R4331-SEC/K9-es eszközök csomag
átbocsájtási teljesítményét kell növelniük.

A szálUtandó eszközök az N~ OS’S rendszerekkel történő együttműködéséhez a nyertes Aján
lat/evő’ által biztosutandó dokmnentumok

. A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.
o Parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó dokumentációk,

melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a parancsokra kapott válaszokje
lentését és azok szintaktikáját.

• A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a model
lezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok száma és csat
lakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)

A fentiekben felsorolt dokumentumokat elektronikusan (CD-n) a szerződés teljesítése során kér
jük átadni.

A közbeszerzés tárgya, mennyisége

Nyertes ajánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalnia
az alább megadott darabszámokkal.

1. rész CE routerek

I Eszköz neve mennyiség
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ídbi
„A” típusú 12
router

2. rész License-ek
3. lábbízat

~ . mennyiségLicense neve [db]

„A” tipusu 42
license
„B”típusú 42
license

Az Eszközökkel, license—ekkel kapcsolatos részletes elvárások

1. rész CE routerek

A megajánlott cszközőknek az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell rendelkez
niük.
A routernek az NTG hálózathoz csatlakozva az intézmény telephelyén customer edge (CE) funk
ciót kell betöltenie. Az ajánlatban legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező eszkö
zöknek kell szerepelniük:

o A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszköz, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezett,

o Az 4. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott alapvető követelményeket.
o A 5. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki követel

m ényeket.

4. táblázat

WAN GE portok minimális száma
(R345 és SFP típusú) 4 db
LX/LH típusú optikai meghajtó (SFP
iG) 1db
SX típusú optikai meghajtó (SFP I G) 1 db
LANGE portok minimális száma 4db
Csomagátbocsátási teljesfünény szolgák
tatásokkal: HQoS, ACL, NAT, VRF
[IMIX Mbps~ 2000
Csomagátbocsátási teljesítmény IPSec
esetén: AES256 single tunnel [IMIX
Mbps] 750

Általános
eszköztíjjus Elvárt funkció / műszaki követelmény

Felhordó hálózat adatátviteli sebesség
(R) tartományok (Mbps-ben)

500<R
000

‘A” típusú
router

Szükséges redundáns tá~ igen
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A táblázatban szereplő teljesítmény megfelelöséget ma
xiinum 75% CPU terhelés mellett, csomagvesztés nél
kül, minimálisan elvárt (Bi-directional Throughput)
csomagátbocsátási teljesítményként értelmezzük. A
teljesítmény elvárás részletes definíciója és vizsgálati
módszere a műszaki megfelelőségi vizsgálat leírásánál
található, A teljesítmény paraméterek igazolásának a
módja az ajánlattételi dokumentációban a benyújtandó
igazolások, nyilatkozatok jegyzéke résznél került meg
határozásra.

Az elvárt teljesítmény paraméterekhez szükséges licen
cek szállítása — amennyiben szükséges - az eszközökkel
együtt kell történjen.

5. táblázat

Az “A” típusú router részletes műszaki specifikációja:
Elvárt funkció / műszaki követelmény

J~ I LPv6 támogatás

‘~ 2 Rendelkezzen LAN irányú GE switch portokkal, IEEE 802 autoneg
~ otiation támogatással~ A switch portjain támogassa a 802.ld (Spanning Tree Protocol) pro—

~ tokollt
< 4 VEF virtuális routing környezet (virtual routing instance) támogatás

~ 1 9-os távközlési rack szekrénybe szerelhető és ehhez rendelkezniej kell a rögzítéshez szükséges elemekkel is

~ 6 A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak meg
.~ felelő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.
~ A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként sem
~ 7 milyen módon megjelölt eszköz, mivel legalább S éves fenntartási
~ -~ időszakra tervezett.

I ~ IEEE 802.lq VLAN támogatás, ugyanazon VLAN ID felhasználha
~ tósága egyidejűleg a berendezés több interface-én
‘~ IEEE 802. lq által definiált 4096 elvi VLAN tartománybóla nem
~ 9 felhasznalhato, nem konfiguralhato ID-k nem csokkenthetik a fel

~ használható tartományt 4000 alá.

~ 10 Natív VLAN ID adminisztratív módon történő beállításának lehető
sége az interfészeken

1 1 Az eszköz támogasson legalább 2 logikai szintű hierarchikus QoS-t
a switch kártya kivételével az összes interfészén

12 Queuing and Shaping támogatva kell legyen mind fizikai, mind 10-
gikai interfész szinten

~ Ugyanazon a policer-en belül értelmezettnek kell lennie mind a po
ol 13 licing-nak, mind a strict priority queuing-nak. mind minimum sáv-

szélesség garanciáknak a switch kártya kivételével minden interfé
szen (Fizikai. logikai, virtuális) is egyszerre

14 Hierarchikus policer esetén a “parent” policerben shaping, míg a
“child”-ban vegyesen strict priority, policing, queuing támogatás
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Az interfészeken legyen lehetséges sz layer 4 TCP/IJI)P port
number alapú osztályba súrolás mind IPv4, mind IPv6 esetén

21 Az interfészeken legyen lehetséges sz IPv6 Traffic Class alapú osz
tályba sorolás

22 Az interfészeken legyen lehetséges a mark Vagy remark a belső
802.lq-in-g tag 802.lPmezejében

23 Az osztályozás alapján sz eszköznek képesnek kell lenni alkalmaznitorlódás elkerülő eljárásokat.
Legyen lehetőség a kilépő forgalmak formázására port, subinterface,

24 logikai interfész (p1. tunnel interface, aggregált Ethernet interface)
alapon is.

25 Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a 802.1P userpriority bitek alapján

26 Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a DSCP mező
alapján
A be- és kilépő forgalmak megjelölése legyen lehetséges sz interfé

27 szeken az RFC2697 és RFC2698 ajánlások alapján, és a megjelölé
sek alapján a forgalmak korlátozását is biztosítani kell tudni.
(2rate3color/1 rate2color)

28 BGP commimities attribute - RFC1 997
29 BGP 4oetet AS space - RFC4893

30 BGP session-ök védelme TCP MD5 signature segítségével -

RFC2385
31 OSPEv2-RFC2328
32 OSPF for ipv6 - RFCS34O
33 OSPF Graceful restart - RFC3623

15 Minimum sávszélesség garantálása bármely forgalmi osztály esetén
min. 10kbps-os lépésekben legyen lehetséges

16 Az interfészeken legyen lehetséges sz IPv4 DSCP alapú osztályba
sorolás

17 Az interfészeken legyen lehetséges az IPv4 IP Prec alapú osztályba
súrolás

18 Az interfészeken legyen lehetséges sz IPv4 Source and destination
IP address alapú osztályba súrolás

19 Az interfészeken legyen lehetséges az IPv6 Source and destinationIP address alapú osztályba súrolás

O
O
O

24

bi~

Az eszközön sz OSPF LSA, SPF timer hangolási lehetőség biztosí
tott kell legyen.

35 VPN-enként definiálható OSPF routing, legalább 3 példányig
36 Az eszközön sz OSPF lvlBS-ös autentikációja támogatott legyen.

~ Alapvető routing támogatás: BGP. OSPE. RIP, (IPv4JIPv6-ra is)több VPN kezelése esetén, VPN-enként is
38 Internet Group Management Protocol Version 2 - RFC2236

. 39 Protocol Independent Multicast-Sparse Mode - RFC2362, RFC46O1
.~ 40 Internet Group Management Protocol Version 3 - RFC3376
~ 41 Multicast Source Discovery protocol - RFC3618

42 Anycast RP using PIM and MSDP - RFC3446
43 PIN SSM - RFC3569
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Az eszközök képesek kell legyenek időbélyeggel elátott syslog-ot
küldeni UDP protokollon keresztül

45 Az eszköz NTP vagy sNTP kezelésére képes kell legyen.

46 Az eszköz menedzse]hető kell legyen SNMP-n keresztül, támogatnia
kell az SNMPv3-at is az RFC2570 alapján.
Az összes QoS queue, policer, shaper, pie/policed/dropped byte-

47 számok lekérdezhetőségének támogatása SNMP protokoll segítség
ével

48 Az eszköznek információs üzeneteket kell küldeniük (syslog, SNMP
trap) ha konfigurációs változtatás következik be rajtuk.
SNMPv3 jelszavak és titkosító kulcsok titkosítva kell legyenek tá
rolva a berendezésen
Titkosított SNMP v3 session-ök támogatása legalább 3DES vagy
AES-128 titkositással

51 Képes kell legyen titkositott file másolásra SCP vagy SFTP segítsé
gével az eszköz.

52 Képes kell legyen az eszköz interaktív kapcsolatok (p1. 551-1) korlá
tozása szűrőlisták segítségével
A berendezésen tárolt felhasználói jelszó információk titkosítvakell
legyenek tárolva

54 Legyen képes az eszköz helyi felhasználó authentikációra

~ Legyen képes az eszköz központi user authentikációra TACACS±
kiszolgálóval együttműködve.

56 Legyen képes az eszköz különböző felhasználói jogosultsági szintek
kezelésére.

~ Legyen képes az eszköz CLI parancs accounting megvalósításáraTACACS+ kiszolgálóval együttműködve.
~ Legyen képes az eszköz helyi parancs authorization megvalósításá

~ Legyen képes az eszköz központi CLI parancs authorization megva
lósítására TACACS± kiszolgálóval együttműködve.

60 VRF (virtual instance) aware TACACS, syslog, NTP, SNMF támo
gatás

61 IPsec VPN támogatás
62 PIG (Public-key-infrastructure) támogatása
63 Crypto map Ipsec támogatás
64 VRF (virtual instance) based Crypto map Ipsec támogatás

65 Tunnel Interface alapú (VTI) IPSec mód támogatás és együttműkö
dés Cisco eszközökkel

~ 66 Együttműködés olyan VPN megoldással, amely támogatja a hangszolgáltatáshoz elengedhetetlen QoS-t IPSec felett

67 Támogassa legalább a DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AESCl 256 titkosítási eljárásokat ISAKMF és IPSEC esetén.

68 Támogassa legalább az IvmS, SHA, SI-IA256 és SLIM 12 hashingalgoritmusokat ISAKMP és IPSEC esetén.
69 P5K és tanúsítvány alapú VPN authentikáció támogatása (X509)

70 Támogassa az IETF szabvány GDOI (Group Domain of Interpretation) protokollt — RFC3 547

71 GDOI technológia esetében VRF (virtual instance) alapú Group
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Member együttműködése a kulcsszerverekkel, valamint Group
Member esetén a 1.0.17 verzió támogatása

72 GDOI technológia esetében támogassa a redundáns keyserver beállí
tást

73 Támogassa a GETVPN G-IKEv2 funkciót
74 GDOI technológia esetében lámogassa a rekey fünkciót

GDOI technológia esetében támogassa az anti-replay protection-t,
együttműködve a jelenleg üzemelő Cisco eszközökkel

76 GDOI technológia esetében támogassa a deny policy statement-ct
NAT (Network Address Translation) támogatása - RFC1631,
RFC2402, RFC2406

78 NAT (Network Address Translation) transparency - RFC3947
Támogassa a DHCP (Dynamic Host Conflguration Protocol) proto

79 kollt, szerver, közvetítő (relay) és kliens funkcióban - RFC213I,
RFC3 046, VRF (virtual instance) környezetben is

80 Támogassa a DNS (Domain Name System) fbnkciót - RFC1O34
81 Támogassa sz Access control lists (ACLs) fünkciót

82 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) protokoll támogatása
(RFC 2338)

83 Részletes hibakeresés (debug): csomagszintű monitorozási lehetőség

84 Hálózati alkalmazások és szolgáltatások aktív figyelése RMON (4group), (késleltetés, csomagvesztés, jitter)

85 GRE multipoint GRE (Generic routing encapsulation) támogatása -

RFC 2784, 2890

______ 86 L2TP protokoll támogatás - RFC 2661, 3931

2. rész License-ek
A megajánlott license-eknek ajelenleg már meglévő 1SR433 I -SEC/K9-es eszközökhöz 100%-
ban illeszkednie kell.
Az „A” típusú license ajelenlegi 100Mbps (IMIX) csomagátbocsátási teljesítményt emelje meg
300 Mbps-re.
A „B” típusú license a jelenlegi 80Mbps (IMIX) titkosított csomagátbocsátási teljesítményt emel
je meg 220 Mbps-re.

Az ajánlat részeként csatolandó műszaki dokumentáció meghatározása

A benyújtandó műszaki dokumentációk formai követelményeiről az Ajánlattételi felhívás tartal
mazza.

Ajánlatkérő léladatai

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök mennyiségi átvétele Ajánlatkérő raktárá
ban (NISZ Zrt. raktár: 1114 Budapest. Róna utca 54-56 munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8:00-
14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra közötti időszakban.
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A nyertes Ajánlattevű feladatai

Logisztikai feladatak
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben megha
tározott határidőknek megfelelően Ajánlatkérő raktárába. A logisztikai feladatok teljes körű leírá
sa a szerződéstervezetben kerül rögzítésre.

Jótállás, Támogatás
o A műszaki leírás 1 .sz.rnelléklete és a szerződéstervezet alapján

Oktatás űz L rész tekintelében

Ajánlattevőnek Ajánlatkérő szakembereinek üzemeltetésre való felkészítését ~iz ajánlatban
külön soron feltüntetve kell biztosítania a műszaki leírás tsz. melléklete és a szerződés—
tervezet alapjánHivatkozott szabványok, ajánlások

A hivatkozott szabványok és ajánlások a következő oldalakon érhetőek el:
http://www.itu.int
https://www.ieee.org
htu,s://www.ietf.org/

A meghatározott gyártmányú, eredetű, szabványú, ajánlású, engedélyű, típusú termékre Való hi
Vatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges,
és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenérté
kű” kifejezés.

1.sz. melléklet

Jótállás, támogatás, oktatás

Eladó jele;; szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (hardver és
szoftver elemekre is kite’jedó2 és támogatást vállal a KM-ben és az ]. számú mellékletben
részletesni nzeghaíározottfeltételek szerint., jelen pontban meghatározott kiegészítésekke!.

A szerződés JO.] pontjában meghatározottjótállásnak és táinogatásnak tartalmaznia kell a gyár
tói támogató központ közvetlen igénybevételének a lehetőségét, Illetve a szoftverek vonatko
zásában a gyártói szoftver követési, az updatek és patchek elérését közvetlenül a megaján
lott eszközök gyártójónak internet felületén keresztül.

Oldal 25 /35



A jótól/ásnak, támogatósnak kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének időpontja. A tenné
kekjótállásának és támogatásnak a kezdő időpontját Jel kell lüntetni a Teljesítést Igazoló
Bizonylaton.

A jótállásnak a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibáta érvényesnek kell
lennie, a szerződés hatálya alatt semmilyen további djj nem számíthatóJel.

Eladó garanciát vállal a Jelen szerződés keretében szállított termékek k~fogástalan és szerződés-
szerű minőségéért Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek a szerződés 1. számú mellék
letben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specijikációnak.

A szerződés 1. számú melléklet szerinti jótállás biztosításához szükséges elérési utat Eladó a szer
ződés 8.4 pontja szerint adja át

Vevő hibabejelentését Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail cím (0.00—24.00 óráig minden nap)
‘Felefonszám (08.00-17.00 óráig munkanapokon).

Eladó köteles továbbá közvetlen gyártói vagy gyártói képviselet hibajegy kezelő rendszeré
hez való hozzáférést biztosítani Vevő részére.

A hibabejelentést Eladó három órán belül köteles belül írásban (‘e-mailen~ köteles megerősíteni
és visszaigazolni.

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
—hibát bejelentő személy neve, beosztása,
—meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),

—észlelt hibajelenség leírása,
—hibabejelentés száma,
—telephely megnevezése

Hardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 óráig megtörténik, a meghibáso
dott termék helyett Új, a meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket (to
vábbiakban: csereeszköz,~ kell a Vevő részére niegküldeni a hibabejelentés napját követő
mimkanapon 17 óráig a hibabejelentésben megadott címre. Hardverhiba esetén, ha a hiba
bejelentése munkanapon 15:00 órát követően történt, a hibabejelentést követő második
munkanapon 17:00 óráig kell az eJőzőekb en meghatározottak szerinti csereeszközt megkül
deni a Vevő részére. A meghibásodott eszközöket a: Eladónak kell elszállítania a hibabeje
lentésben megadott helyszínről.
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A meghibásodott eszköz cseréje esetén a meghibásodott eszköz Eladó, az z~ eszköz Vevő tidajdo
nába kerül.

A csereeszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, az átvételt szállítólevél aláírásával igazol
ja. A szállítólevélen. fel kell tüntetni a meghibásodott termék azonosító adatai (~típus, gyári
szám, vonalkód szám,) is.

Az átadott csereeszköz vonatkozásában a vonalkódokat a Vevőnek kell elhelyeznie az eszközön.

Eszközcsere esetén a jótállás keretében kicserélt eszköz jótállási ideje az irányadó Jogszabályok
alapján szám ítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévőjótállási ideje.

Amennyiben hardverhiba esetén a 10.9. pontban előirtak nem vagy késedelmesen teljesülnek, a
Vevő jogosult a meghibásodott termék cserejét harmadik személlyel elvégezterni, melynek
költségét űz Eladó viseli.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen ajavítás
d(ját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, ldszállási djjat, szállítási költséget — az
Eladó viseli.

Felek a hibajavítás folyamatát hibajegy kezelő rendszeren keresztül vagy etnailen küldött üzenet
útján zárják le.

Alkatrészcsere esetén ajótállás keretébe?? kicserélt alkatrészjótállási ideje az irányadó jogszabá
lyok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a tennék hátralévőjótáilási ideje. A
kicseréit z~j alkatrészek Vevő tulajdonába, a kicserélt hibás alkatrészek tíz Eladó tulajdoná
ba kerülnek.

Vevő - döntése serint - afent leírt, Eladó bevonásával történő hibajavítási folyamat helyett jogo
sult a tennékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervizben érvényesítenL

Támogatás

Eladónak hetente 7 x 24 órás támogatást kell biztosítania a szerződés 9.1 pontjában meghatáro
zott időtartamra. Az támogatás minimális feltételei:

— Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalinakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó tech
nikai dokumentációihoz, hibalistákhoz’ szof~verfrissítéseihez.

— 7x24 órában telefonos illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó szakértői
hez, akik segítenek a felmerfllő problémák megoldásában

— Az eszközhöz kapcsolódó szoüverválaszték és a szoüverfrissítések online, díjmentes hoz
záférhetöségének biztosítása.
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Eladó szavatosságot vállal azért, hogyJelen szerződés tárgyát képező eszközök űz átadáskor meg
felelnek a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban előírtfeltételeknek
és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
Eladó jelen pontban meghatározott szm’atosságvállalásának valótlanságából a Vevőt érő
minden kárt köteles megtériteni.

Oktatás

Az Eladó köteles a szerződés 3.1. pontjában meghatározott teljesítési határidő lejártáig gyártói
oktatói minősítéssel rendelkező szakember~ek,~ által tartott adminisztrátor! oktatást tartani
az üzemeltető személyzet számára annak budapesti telephelyén, 2 turnusban, turnusonként
3x8 órában, turnusonként 4fő részére a leszállításra kerüli eszközök használata, üzeinelte
tése vonatkozásában. Az oktatás pontos időpontját afelek a szerződés 14. 1 pontjában meg
határozott kapcsolattartóik útján egyeztetik a szerződés hatályba lépését követően.

Az oktatási tematikát az Eladónak a Vevő szerződésben meghatározott képviselójével az oktatást
megkezdését megelőzően jóvá kell hagyatnia, jóváhagyás hiányában nem kezdhető meg az
oktatás. Jóvá nem hagyott, illetve a Vevő által tett észrevételeknek nem nzegfelelően módo
sított oktatási tematika alapján történő oktatást a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti és
jogosult a szerződés 12.3 pontja szerint felmondani, illetve elállni a szerződéstől a ;neghiú
sulásjogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.3.).

A felek az oktatásról jelenlét! ívet vesznek fel, melyet csatolni kell a teljesítésigazolási bizonylat
hoz.
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára8
(Megrendelt termék- és árlista)

Mennyis Nettó
clkkszám I Termék (szolgáltatis) 1Mennyis . . . . Nettó össziír

megnevezése I ég ~ egysegar
(Termékazonosító) I ] egység (Ft) (Ft)

Performance on Demand License for
FL-4330-PERF-K9 42 db 209 500,00 8 799 000,00

4330 Series
U.S. Export Restriction Compliance

FL-4330-H SEC-K9 42 db 118 700,00 4 985 400,00
license for 4330 series

Összesen ár (neitó)[11 13 784 400,00

S Szerződéskötéskor kerü’ véglegesitésre



3. számú melléklet
•O~ NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

• % H-1081 Budapest, Csokonai utca 3
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

N I S Z NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően) Rovid név (cégjegyzéknek megfelelően)
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő T-Systems Magyarország Zrt.
Részvénytársaság

Cé~je~yzék szám, EV szám, műkodési engedély szám, bíi6sági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó)
Cg 01-10-044852

Adószám: 12928099-2-44 Uniós adószám: HU 12928099

Kapcsolattartó adatai

Név: Béres László Beosztás: Értékesítési menedzser

Telefonszám: 06 1 452 1400 E-mail cím beres laszlo®t-systems hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város. utca, házszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószánt, város, utca, házszám):

Vevőpartner esetében a kovetkezőket is ki kell tolteni, amennyiben releváns
Számla köldési Cím (ország, ‚rányítószám, város, utca, házszám)’ 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyit., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási Cím (ország irányítószám, város, utca, házszám)

Számlavezető bank

Neve. Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: Bankszámla devizanerne~
10918001-00000068-73830003 HUF

Különös adózásra vonatkozó infonnációk (adózásra vonatkozó torvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell bel, ni, amelyik sor vonatkozik apartnerre, ott IGEN-Ó

Pénzforgalmi elszámolás [áfa t». Különbözet szetinti Önszámlázás [áfa tv. I
XIII/A. fejezet, 1 69.*.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet, NEM
NEM l69.~p,qj]: NEM

Fordított adózás [áfa N. 1 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
NEM fejezet]: VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM Milyen tevékenység alapján:

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

41 pgye~r

~~

~f~s ~systeur
Kálmin kit. 35,

~t:~t~’ 129280 244 3399359.73530003 I 76



4. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt

H-i 081 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z 6-J’/Y3 Teljesítést igazoló bizonylat

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztá
NISZ (a TIB aláírója) sa:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezé
se:
Szerződés tár
gya:
Szerződés szá
ma:
Teljesítés igazolás tár
gya:

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 foglal
tak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi
jkv., minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a
teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)rebenyújthatja. ___________________________

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Teljesítést IRazoló Bizonylat

Szállító képviselője
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5. számú melléklet

• • 34-NY6 Licencinformációs adatlap
Licencinformációs adatlap

NISZ
~LICENCÁT~O~TAL JUTOLTENDÓ

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): _____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): ________________________________________
Belső fejlesztésű alkahnazásnál fejlesztő neve:

Termékinformácjók
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: _____________________________________
Gyártó megnevezése: ___________________________________
Meirnyiség: ___________________________________
Termék egységára: ________________________________

Devizanem (p1. HUE, EUR, USD): ___________________________

Közbeszerzési díj (%): _____________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ _____ ______________

. Installation Users Server ± CALMetnka: .

Processor Core Egyeb
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen Nem
Szoftverkövetés frissítésrejogosít: Igen Nem ______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap - I
Előfizetés (subscription): Igen _f Nem
Előfízetés érvényességi Ideje: év.hó.nap ______ - _______________I
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Dátum_____________________ ‚ ‚ . ‚ . „„‚

Licencatado vagy gyarto cegszeru alairasa

-‚
3



NISZ

Kitöltési útmutató

NyilvántaMást adatok

Szerződésszám: aNISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azo
nosító)

Számlaszám (adóilgyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licencá(adó adatai

Cég neve; A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerzödésbenimegrendelésben Ii
cencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-rnailes elér
hetősége.

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

Tennékinformációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a lieencigazolás sze
rint.

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

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

Gyártó megnevezése: A szoftverterrnék gyártój ának pontos neve.

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

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

Devizanem: (p1. HIJF, EI~, USD): A számla devizaneme.

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

Licene kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

Users: Abban az esctben választandó, ha a tennék felhasználók száma alapján licencelen
dő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyi
ben az adott szervertennéket szerver és kliens alapon licenceljük.
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Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon Ii
cenceljük.

NISZ

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

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

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a tennék legfrissebb verzió használatára a licenc ér
vényességi 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.

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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6. Számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államházü~rtásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszám: 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003 (Unicredit Bank)
Képviselő: Lengyel Péter és Barta László
Képviselő titulusa: üzletág igazgató és projekt ás szolgáltatás igazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt T-Systems Magyarország Zrt. a
nemzett vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja9 szerinti átlátható szerve
zet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartahnú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszer
zési ás Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

t~~—

(cégje zésre jogosult va~jr szabályszerűen
meghatalmazott ké~~ő aláírása)

S

3. ~ (1) B törvény alkalmazásában ~S’t~&~~& c~ü~ü_flü3o
I. átlátható szerwzet: .~a \29~ ~

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a ne~~ s~~~ormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet. amelyben az állam vagy a helyi &?~omiányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet. a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szótó megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

1,,) az Olyan belföldi vagy külföldi jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénzntosás és a terrorizmus Finanszírozása megelözéséről és niegakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel. amellyel Magyaror
szágnak a kettös adóztatás elkerüléséröl 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 bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és be,) alpont
szerinti feltételek fennállnak:

c) az a ci’ il szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselői megismerhetök.
cb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Eg~iittinűködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban “an, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye ‘an:
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N I S Z Kitöltési útmutató

Nyilvántwiási adaíoÍc

Szerződésszám: a NISZ Zn. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonositó)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licen cátadó adatai

Cég neve: A szo~verterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

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

Termékinformációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftverterrnék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftverterniék pontos, a gyártó által deklarált eikkszáma (pl.:
SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

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

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

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

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

Lieenc kezdődátuma (év.hó.nap): A lieene használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék liceneelésére vonatkozó gyártói metnika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darab-
száma alapján liceneelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licence
lendő.
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Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver ás kltens alapon licenceljük.

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

NISZ

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

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 Ileenc.

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.

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

Előfizetés (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 stan
dard).

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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6. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való megfelelésről

T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Cégjegyzékszárn: 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszárn: 10918001-00000068-73830003 (Unicredit Bank)
Képviselő: Lengyel Péter és Barta László
Képviselő titulusa: üzletág igazgató és projekt ás szolgáltatás igazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt T-Systems Magyarország Zrt.
a nemzeti vagyom’ól szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja5 szerinti átlátható
szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

~20.O~D ~ Lengyel Péter

(cegjegyzesre jogosult tky szabalyszeruen
meghatalmazott ké~’~$~írása)

~
3. ~ (1) E törvény alkalmazásában ~ ~ssoao3 ‚76

I. átlátható szentet: sad1224~~oa006~7~

a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestütet, a helyi önkonnányzat, a nemzeh k~~t~ó~zat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a helyi önko~anyzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet. a külVöldi állam, a külfbldi helyhatóság, a külröldi állami Vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett sty ilvá
nosan működő részvénytársaság.

b,) az olyan belihldi vagy kükbldi Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

be) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus Rnanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,

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 elkerüléséról szóló egyezménye van,

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 bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és be,) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

c_l az a ci’ il szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca~ vezető tisztségviselói megismerhetók,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselói 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 Mag’arországnak a
kettős adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye ‘an;
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7. számú i~eIlékIet. nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

Egyéb azo
EszközLeltári azo- Típusszám nositó Főeszköz db Szülő eszköz NISZ szerző- Telephely Szálli- Szállító Gyá~ó

nosító (vo- az eszkö- Megnevezés Gyári szám (IMEI szám, un leltári száma dés száma tási címe neve neve
nalkód) zön MAC Add

ress)

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
I

Megjegyzés:
I-la a főcszköz (I/N) oszlopban “N-el jelölt, azaz beépülő tartozék elem, akkor kelt ezt a cellát tölteni a főeszközének leltári számával.


