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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

13o- toju—aJ’

amely létrejött egyrészről

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ

Zrt., azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., eégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,

adószám: 1 0585560-2-44, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001, képviseli:

Banesics Ferenc vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről alz

Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat), azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Cég neve:
azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Invitech ICT Services Kft.
200747
2040 Budaörs, Edison u. 4.
13-09-190552
25836965-2-44
10918001-00000005-03840006
Ökrös Imre és Barta Attila
más munkavállaló

NTT Magyarország Kft.
100175
1117 Budapest, Budafoki út 60.
01-09-696931
12655085-2-43
10400968-00023130-00000005
Simon István
ügyvezető

Cég neve:
azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Cég neve:
azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

FORNAX SI Mt.
200586
1123 Budapest, Táltos u. 1.
01-09-999458
24278353-2-43
10918001-00000038-59580002
Keszei Ákos En’ü~
ügyvezető

Nádor Rendszerház Mt.
100064
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
01-09-074755
10507326-2-42
11100104-10507326-01000003
Gombos Tibor Miklós
ügyvezető
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Cég neve: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
azonosító: 100116
Székhely 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-2693 15
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 10403404-50526752-57571003
Képviseli: Révész Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Sys IT Services Kft.
Székhely 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Majdanics Iván László
Képviselő titulusa: ügyvezető,

mint vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó)

(a Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2018/S 025-
052837 (KE-1571/20l8) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
btézmények részére „Hálózati aktív eszközöl’ beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások
teljesításe-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a
továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1NETIS
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.

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

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

1.3. A jelen szerződést és számlakiállítást az NTT Magyarország Kft. teljesíti, a Szerződést —

meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők
kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.

1.4. Vállalkozójelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai nonnákat, valamint a Szerződés
mellékletét képező műszaki leírásban (2. számú melléklet) foglaltakat.
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2. A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó „KAK-BAN ÜZEMELŐ F5
TERHELÉSELOSZTÓ ESZKÖZÖK SUPPORT MEGÚJÍTÁSA” tárgyú — beszerzési igénye megvalósítására
jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki
leírásban (2. számú melléklet) részletesen meghatározott szolgáltatások -l darab support csomag -

ellátását.

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Megrendelő, meglévő
2. számú mellékletben részletesen meghatározott tároló környezeteihez tartozó eszközökre 2021.
augusztus 15-ig történő jogfolytonos gyártói támogatási szolgáltatások biztosítását jelen szerződésben
és annak mellékleteiben részletezettek szerint.

2.2. A támogatás biztosításának elvárt tartalma a következő:
a) 7x24 órás hibabejelentések fogadása online és telefonos felületen,
b) AskF5 gyártói tudásbázisokhoz történő hozzáférés biztosítása,
c) Websupport portál hozzáférés,
d) hozzáférés biztosítása a szolgáltatás által lefedett Összes rendszer tekintetében a kapcsolódó

szoüver&issítésekhez,
e) I órás válaszidő teljes leállás esetén.

2.3. Felek kijelentik, hogyjelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1 A szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba.

3.2 Felek jelen szerződést, annak hatálybalépésétől 2021. augusztus 15-ig tartó határozott időre kötik.
A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.3 Vállalkozó jelen szerződés 2.1. pontja szerinti szolgáltatást 2021. augusztus 15-ig jogfolytonosan
köteles biztosítani. Vállalkozónak a 2. pontban meghatározott szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó jogosultságot hitelt érdemlően igazoló cégszerűen aláírt dokumentumot (a támogatás
igénybevételére jogosító igazolás) a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül (teljesítési
határidő) kell átadnia Megrendelő kapcsolattartójának, valamint elektronikus úton az igazolást a
supportaclmin(~nisz.lui e—mail címre kell megküldeni.

3.4 Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás:

4.1 A teljesítés helye:

1145 Budapest, Róna utca 54-56., továbbá Vállalkozó köteles az igazolást elektronikus levélben
megküldeni Megrendelő kapesolattartójának és a supijortadmin(ü~nisz.hu e-mail címre.

4.2 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:

Név: Könyves János Zsolt
Beosztás: osztályvezető
Telefon szám: ±3617957283
Mobiltelefon szám: ±36307333526
E—mail cím: l(onyves.Zsolt(c’~nisz.hu
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b) Vállalkozó részéről:
Név: Berta Zsolt
Beosztás: Senior Account Manager
Telefon szám; +36 1 482 9500
Mobiltelefon szám: +36302889581
B-mail cím: zsolt.berta(a~ulobal ntt

4.3 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes

Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és infrastruktúra üzemeltetési igazgató

4.4 Felek a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 4.2-4.3 pontban meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező
változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.

4.5 Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat, teljesítésigazolókat — mint érintetteket
— megfelelőképp tájékoztassák arról, hogy jelen szerződésben megadott személyes adataikat a másik
Fél a jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a tennészetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos
érdekeinek — a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő
kapcsolattartás céljából — érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja.

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

4.7 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) 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.

4.8 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
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vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

4.9 Szerződő Felek megállapodnak, 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.

5. A fizetendő ellenérték:

5.1 A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződés értéke, a vállalkozási díj
(ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak alapján) nettó 28139 760- Ft +
áfa, azaz huszonnyolcmillió-százbarminekilencezer-bétszázbatvanforint ± általános
forgalmi adó.

5.2 Az 5.1 pontban meghatározott ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± AFA. A közbeszerzési díj
megfizetésére a KM és a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

5.3 Felek rögzítik, hogy az áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadók.

5.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyenjogátadás ellenértékét magában foglalja,
ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6. Fizetési feltételek:

6.1 A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.

6.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtásárajogosult.

6.2 Megrendelő a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott ellenértéket a Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállítását (Jelen szerződés 7.3.2 pontja) követően benyújtott számla ellenében, a Kbt.
135. * (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseinek megfelelően, a mindenkori Afa tv. szabályai szerint állít ki, a jogszabályi
előírásoknak -‚ megfelelően kiállított számla ellenében, a számlának és mellékleteinek központi
iktatóba érkezésétől, vagy az elektronikus számla befogadásától számított 30 napon belül -

megfelelően, átutalással fizeti meg Vállalkozónak. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai
okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének
napjától számítódik. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy
bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

6.3 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

6.4 Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy amennyibenjogszabály— így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi



teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez
köti, Úgy Megrendelő ezenjogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

6.5 Vállalkozó a számvitelról szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak szerint,
számla ellenében, Megrendelő által kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján jogosult az őt
jelen szerződés alapján megillető ellenértékre. A benyújtandó számla kötelező melléklete a
számlához tartozó, az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.

6.6 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

A számlán szerepeltetni szükséges:

a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,

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

tv.) 169. ~‚ elektronikus számla esetén a 175. ~ szerinti előírásoknak.

6.7 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és mellékletei központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a
Vállalkozónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
Megrendelő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az
einvoice(~nisz.hu címre.

6.8 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot
fizet Vállalkozónak. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól,
amennyiben Vállalkozó a számlát nem a 6.7. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy e
mail címre küldi meg, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott okból — nem
fogadható be.

6.9 Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(4. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Megrendelő részére történő átadásával.

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

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

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

6.13 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, bankszámlaszáinában) bekövetkező változásokról 3 (három)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, a változásról szóló értesítést
megküldeni a treasurv(á~nisz.hu e-mail címre.

6.14 A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a K]VI hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
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6.15 Vállalkozó a Jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

‘7. A teljesítés módja, a teljesítéssel kapcsolatos általános előírások, átadás-átvételt-c vonatkozó
előírások

7.1. Vállalkozó Jelen szerződés teljesítése keretében a Jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott szolgáltatásokat nyújtja Megrendelőnek ajelen szerződés 2. számú mellékletében
részletezettek szerint.

7.2. Vállalkozó a támogatás igénybevételére jogosító igazolást (adott esetben az ehhez szükséges
aktiválási kódot) elektronikus úton és papír alapon adja át. Elektronikus úton az igazolást a
supportadmin(a~nisz.hu e-mail címre, valamint Megrendelő kapesolattartójának e-mail címére kell
megküldeni.

Átadás-átvételt-e vonatkozó előírások

7.3. Megrendelő ajelen szerződés keretén belül leszállított Igazolást átadás-átvételi eljárás keretében,
a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra
között.

7.4. Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen továbbá Igazoláson feltüntetett mennyiséggel
b) Vállalkozó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekről hozott-e

Igazolást.

7.5. Megrendelő az átvételt az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Megrendelő az átvételt
megtagadja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

a) a mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen továbbá Igazoláson feltüntetett
mennyiséggel

b) Vállalkozó nem Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekről hozott
Igazolást.

7.6. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Megrendelő megtagadta,
- Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.7. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 7. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az
ismételt átadás-átvétel időpontját Megrendelő Jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen
mennyiségi átvételt követően Megrendelő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása
mellett Jogosult elállni a szerződéstől.

7.8. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. fejezetében foglaltak alkalmazását.

7.9. Megrendelő Jelen szerződés teljesítése során biztosítja ajelen szerződés 2. számú mellékletében



meghatározott eszközeihez Vállalkozó számám a hozzáférést jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékig.

7.10. Megrendelő — minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben — lehetővé teszi Vállalkozó képviselőinek belépését a Jelen szerződés 4.1 pontjában
meghatározott helyszínre.

7.11. Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot és
dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához
szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

7.12. Megrendelő köteles biztosítani ajelen szerződés teljesítéséhez szükséges számú szakembereket,
akik — Vállalkozóval egyeztetett időpontban — a Vállalkozó szakemberei rendelkezésére állnak.

7.13. A Vállalkozó kijelenti, hogy — szerződés teljes időtartama alatt — a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságolckal és kellő
szabad kapacitással rendelkezik.

7.14. Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem a jelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.

7.15. Vállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles ajelen szerződés teljesítése során tudomására
jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot,
amely a teljesítéssel összefliggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre
hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik
valamely információ kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban
kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Vállalkozó teljes felelősséggel
tartozik a titoktartási kötelezettségének niegsértéséből eredő károkért.

7.16. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a
tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed’

8. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

8.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállal, ajótállási idő kezdete a szolgáltatás
nyújtásának az időpontja.

8.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállalkozó viseli.

8.3. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy
jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait
korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott
felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a
valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő - a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett .. a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.



8.4. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői
jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja.
Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó
valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a?. fejezet szerinti átadás-
átvétel sikeresen lezárult.

9.2. Megrendelő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 4.3. pontban
megnevezett személyek együttesen jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló
Bizonylaton (a továbbiakban: T~) történik (3. sz. melléklet).

9.3. Megrendelő a TIB kiállítását mindaddig rnegtagadhatja, míg Vállalkozó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat Vállalkozó le nem szállítja, át nem adja.

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

9.5. Megrendelőnek - az Vállaflcozó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1 Amennyiben jelen szerződés 3.2 pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért
Vállalkozó felelős, a 7. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Vállalkozó —

az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fflggően
késedelmi, vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.2 A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

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

10.4 Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő, Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

10.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
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10.6 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.

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

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

1 1.1.Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

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

11 .3.Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 11.4. és 12.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

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

11 .5.Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

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

11 .7.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

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

11 .9.Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
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b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint j ogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

11.10. A szerződésszegésre a jelen pontban szabályozottakon túlmenően a KM rendelkezéseit kell
alkalmazni.

12. Titoktartás

l2.l.Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

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

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

l2.4.Szerződő Felek inegállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogyjelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Vevőnek.

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

13. Vis Maior

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

I 3.2.Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz
és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje
vagy elhárítsa, így különösen:

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

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

terrorcselekmények;
1) zendülés, rendzavarás, zavargások.

13.3.Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a
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tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további
módjáról. Amennyiben Megrendelő egyéb kányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

13.4.A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 13.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

13.5.Amennyiben a via maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, Megrendelőnek jogában áll — választása szerint —jelen szerződéstől
elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli
a vis maior miatt felmerült kárát.

14. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések:

14.lJelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint
bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak
mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem
tartalmazhat.

14.2.Vállalkozó ajelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy anemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

14.3.Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

14.4.Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában
a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak.

l4.5.Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás vaLamennyi feltételét
tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

14.6.Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat
mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján
oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezettek eredményre,
jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

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

14.8.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások leírása és árlista (Ajánlattételi lap)
2. számú melléklet: Műszaki leírás (ajánlattételi dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása)
3. számú melléklet: Teljesítés Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
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14.9.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
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani,
vagy a követeléseitől cl fog állni. A Jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

14.10. A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban - melyből 2 példányt Megrendelő, 1
példányt Vállalkozó kap - jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2021. 2021’FEBR 15. Budapest, 2021.Q,’LI° «

Bancsics Ferenc Vállalkozó
vezérigazgató Simon István

NISZ Zrt. ügyvezető

~ s~It~. Nfl Magyarország Kft.
ZénkGrüen M~kö4ü ~é~néuyt~n~&r

I I Bu4i~~’ c keuci utca 3.

1. 1 U ~ Nfl Magyarország Kft.
1537 Budapest, Pt. 453/171

NTT
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1. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

DKÜ kód Termék (szolgáltatás) Mennyiségi Nettó egységár Nettó összár
Mennyiség(Termékazonosító) megnevezése egység (Ft) (Ft)

Level 1-3 Premium Service forF5-SVC-VPR-PRE-Ll-3 690 db 27 588 19 035 720
VIPRION (7x24)
Next-Business-Day Hardware

F5-SVC-VPR-RMA-2 Replacement Service (RMA) for 330 db 27 588 9 104 040
VIPRION

Összesen ár (nettó) 28 139 760
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2. számú melléklet

NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KAK-ban üzemelő F5 terheléselosztó eszközök support

megújítása

Műszaki leírás

A Kormányzati Adatközpont Felhő környezete szolgálja ki a 467/2017. (XII. 28.) Korm.
rendeletben nevesített felhasználókat és szakrendszereket.
A beszerzés célja a Kormányzati Adatközpontban lévő szakrendszerek terheléselosztását
biztosító F5 terheléselosztó eszközök támogatásának megújítása.
Mennyisége: 1 darab support csomag az alábbiakban meghatározott eszközökre.
Az ajánlati árnak tartalmazni kell a megadott eszközök gyártói támogatását jogfolytonosan
2021. augusztus 15.-ig.

Az elvárt követelmények:
A megadott eszközök támogatása a következő paraméterekkel:

o 7x24 órás hibabejelentés lehetősége online és telefonos felületen
• AskF5 gyártói tudásbázisokhoz történő hozzáférés
• Websupport portál hozzáférés
. Szoüverliissítések elérése
. 1 órás válaszidő teljes leállás esetén

A gyártói támogatás az alábbi eszközökre terjed ki:
Serial Numbers: chs600554s / b1d016646s, chs600495s / bldOl663ls
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3. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest Csokonai utca 3.

N~ I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Teljesítést Igazoló l3izonylat

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és rninőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatj a.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

-‘-36 1 459 4200 nfo@nisz.hu flh~LhU

Készült
Hely: I Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
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4. számú melléklet

..
• 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NISZ

NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Nfl Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató NT’I’ Magyarország KR.
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cé~je2yzék szám:O]-09-69693]

Adószám: 12655085-2-43 Uniós adószám: 111)12655085
Kapcsolattartó adatai
Név: Berta Zsolt Beosztás:Senior Account Manager

Telefonszám: ±36 30288 9581 e mail Cím: zsolt.berta®globaLntt

Cím
Székhely (ország, irányítószám. város, utca, házszám): H-ill? Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám): H-1537
Budapest, Pf.: 453/171

Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-i537 Budapest, Pf.: 453/171.
Cégnév: NTT Magyarország Kft.

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-l 117 Budapest, Budafoki út 60.

Számlavezető bank
Neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10400968-00023i30-00000005 HUE
Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) ______________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. i69.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, l69.~.(p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
Milyen tevékenység alapján: nem fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem

Milyen tevékenység alapján:

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

Kelt Budapest, 2021. .üi~L.

~

Simon István
ügyvezető

N’fl’ Magyarország KR.

17 NTT Magyarország Kft.
W 1537 Budapesz, P~ 453/171

Nfl 3



5.számú melléklet

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Nfl Magyarország Kit.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzékszám: 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Képviseletében eljár: Simon István Ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt NTT Magyarország Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.

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

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

Budapest, 2021.CJ9~ jű.

SimrI~tván
ü~yvezető

Nfl Magyarország Kit.

NT]’ Magyarország Kit.
W 1537 Budapest Fi. 453/17i

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában NTT
I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a kőztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

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

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

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

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

bc) nem minősül atársasági adóról és azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bíró Jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb) ésbe,) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
Ca) vezető tisztségviselői megismerhetök,
Cb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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