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hez szükséges eszközök beszerzése”

tárgyban

Szalagos egységek beszerzése
-1. rész-

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikácjós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 0 1-10-041633
Adószá,n: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszámlaszárn: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa:vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
Cég neve: Sysman Informatikai Zrt.
DKU azonosító; 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Cégjegyzék szám: 0110 044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001
Képviseli: Hennesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: CLARMONT I. S. Kft.
DKU azonosító: 201318
Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
Cégjegyzék szám: 01 09 870288
Adószáin: 13730848-2-41
Bankszáinlaszám: 10300002-10465091-49020016
Képviseli: Tapodi Romanov Mihály
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve: DOCAGE Kft.
DKU azonosító: 200528
Székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi Ot 53.
Cégjegyzék szám: 01 09719058
Adószáin: 13107406-2-41
Bankszámlaszájn: 10402142-50526790-48571005
Képviseli: Sárdi Tamás János
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: GAMAX Kit
DKÚ azonosító: 100160
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla 6t15/d. 11/18.
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Cé~jegyzék szám: 01 09 067822
Adószám: 10383571-2-44
Bankszám laszám: 10102093-57428400-01000005
Képviseli: Dr. Homonnay Géza
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: MVM BSZK Zrt.
DKÜ azonosító: 201288
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Cégjegyzékszám: 0110048180
Adószám: 25010075-2-43
Bankszám laszám: 11600006-00000000-67634017
Képviseli: Varga Zoltán Attila és Juhász Tamás
Képviselő titulusa: vezérigazgató és igazgató

Cég neve: 5Cl-Hálózat Zrt.
DKÜ azonosító: 200082
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Cégjegyzék szám: 0110043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által
TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére Szerverek és tárolók, valantint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgy
ban (1. rész: x86)tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárási. része
eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között kereünegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1O4SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2022. január 26.
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint+ Afa.

A központosított közbeszerzési rendszen~ől, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatáskö
réről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörüen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rend
szeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (atovábbiakban: DKU rendelet) 2019. október 31-i és
november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugyriökség Zárd örűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: DKŰ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Eladók közösen teljesítik. A konzor
ciumi tagok egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés)
és a konzorciumi együtünűködési megállapodás tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Eladó ajelen szer
ződést a(z) összes konzorciumi tag nevében ílja alá.

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy Jelen szerződésbő~ eredő kötelezettség veljesítéséért egyetcmleges
felelősséget vállalnak.
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Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánitja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt,
az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban
foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. „A NISZ
Zrt Uzemeigetésj Virtuális Pia(jórni (UVP) Rendszerének mentési iI!frastruktúra fejlesztéséhez szül’
séges eszközök beszerzése” tárgyú eljárás első részében kötött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli
és megveszi, Eladó pedig eladja és biztosítja a vonatkozó részhez kapcsolódóan ajelen szerződés 1. számú
mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. Számú melléklet (Meg
rendelt tennék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló termékeket és szolgáltatások nyújtását.

2.2. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és száinlakiállítást a(z) Sysman Informatikai Zrt.
teljesíti.

3. A szerződés időtartama, teljesítési határideje

3.1. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés minkét fél által történő aláírása.

3.2. Megrendelő, amennyiben a 3.1. pontban szereplő, záró tanúsítványra vonatkozó feltétel nem tel
jesül a szerződés aláírásnak napjáig, haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt a 3.1. pontban foglalt feltétel
teljesüléséről (hatályba lépés napja) vagy annak meghiúsulásáról.

3.3. Jelen szerződés a KM vonatkozó részére tekintettel, aimak eltérö rendelkezése hiányában, kizá
rólag a KM aktív időszaka alatt köthető meg. A Felek kijelentik, bogy amennyiben a szerződés megkötése
alól, a KM ezzel ellentétes előírása ellenére, a Kbt. vonatkozó rendelkezése alapján Vevő nem mentesül,
és a szerződés megkötésére a KM szerződés megkötésére lehetőséget nem biztosító rendelkezése ellenére
kerülne sor, úgy a szerződés a Felek aláírásának napján, Vevő egyoldalú nyilatkozata alapján megszűnik,
abból jogok és kötelezettségek a Felekre vonatkozóan nem keletkeznek’

3.4. Eladónak — a 3.3. pontban szereplő esetkör kivételével - ajelen szerződésben meghatározott szál
lítási és üzembe helyezési feladatait a szerződés hatályba lépését követő 90 naptári napon belül kell telje
sítenie, ezen időtartam végéig mind a két helyszínen be kell fejeződnie az eszközök szállításának és sike
res üzembe helyezésének.

3.5. Az eszközök integrációját Vevő végzi el az eszközök üzembe helyezését követő 2 hónapon belül.
Eladó köteles a műszaki leírásban foglaltak szerint az eszközök Vevő által történő integrációja során
együttműködni Vevővel.

3.6. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik. amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

4. A teljesítés helye

4.1 A teljesítés helye:

Mennyiségi átvétel helye:
a) 1148 Budapest. Róna utca 54-56. szám (Vevő központi raktára) L ~
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Minőségi átvétel helye:
b) 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
c) 1121 Konkoly-Thege Miklós űt 29-33.

4.2 A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, önálló termékként megajánlott szoftver
licencek esetében a teljesítés elektronikusan történik, a licenceadmin@nisz.hu, valamint másolatban a
licensz@nisz.hu ésjelen szerződésben megjelölt, Vevő kapcsolattartójának email címére történő megkül
dés útján.

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

5.1. Á teücsitésre vonatkozó általános szabályok

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

Eladó, a szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül Icöteles írásban, teljeskörűen tájékoztatni
Vevőt, ajelen szerződés tárgyát képező eszköz rack szekrénybe történő szerelés megtervezéséhez szük
séges pontos paramétereiről.

5.1.2. Eladó valamennyi terinékhez köteles biztosítani az adott termékre vonatkozó, annak rendeltetés
szerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előíit tartozékot is), illetve a
műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerű működéshez szükséges
kiegészítőket, továbbá (amennyiben értehnezetO köteles átadni az előht funkcionalitáshoz szükséges li
cenceket.

5.1.3. Eladó — a fentieken túl - köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni
jelen szerződés keretében szállított termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges Va
lamennyi dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és ajótál
lásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntemi a termék gyári számát valamint ajótállás időtartamát.

5.1.4. Eladó - amennyiben ez értelmezett - Icöteles ajelen szerződés 2. számú mellékletben meghatáro
zott licencek (termékek) jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet elérhetőségét, a Ii
cencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését valamint a licenckulcsok egyedi azono
sítóját - a továbbiakban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód és licenckulcs együtt: licencigazolás - a
jelen szerződés 4, pontjában meghatározott e-mail cimekre megküldeni.

5.1.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása. Eladó-
nak a terméken a vonalkódotjól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak
üzemszerű működést ne zavaija, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja Ic és az
eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására, meg
bontására a leltár során).

5.1.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését kővető
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattar
tójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonal-
kód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.1.7. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkaiiappal írásban értesíteni Vevő jelen
szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség
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elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb negyedik
munkanapon kezdi meg.

5.1.8. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartójaés Vevő köz
ponti raktára részére a jelen szerződés 14. pontjában meghatározott értesítési címre elektronikusan, szer
keszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni ajelen szerződés mellékletét képező, Eladó által kitöltött
Összerendelő táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat). Az Összerendelö táblázat kötelezően al
kalmazandó mintája Jelen szerződés 7. számú melléklete.

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

5.1.10. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szük
séges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.1.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki
a hibás telj esítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.

5.1.12. Amennyibenjelen szerződés teljesités során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevö megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladékta
lanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül is ismernie
kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű
késedelmét kizárja.

5.1.13. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta akitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól do
kumentumot (Jelen szerződés 3. számú melléklete).

5.1.14. Eladó kötelesjelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.2. Átadás-áÍvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tennékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből, ezt követően üzembe helyezésből, annak le
zárásaként minőségi átvételből áll. Eladó az eszközök üzembe helyezését követően köteles a műszaki
leírásban foglaltak szerint az eszközök Vevő által történő integrációja során együttműködni Vevővel.

5.2.2. Eladó köteles jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt teljesítési helyszínekre .-. helyszínenként
azonos darabszámban, a vonatkozó részhez kapcsolódóan megadott típusú eszközöket és az azokhoz tar
tozó, a műszaki leírásban, illetve, jelen szerződésben meghatározott alkatrészeket, tartozékokat, egyéb
kiegészítőket leszállítani.

Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

A) mennyiségi átvétel

5.2.3. Az átvétel — a jelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően - a mennyiségi átvé
tel teljesítési helyén történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket. Vevő azok
átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a ter
niék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
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5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti összerendelő táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel meg
kezdésének feltétele.

5.2.5. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője mintavételes ellenőrzéssel, szúrópróba szerűen ellen
őrzi, bogy:

a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy

megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szer
ződés 5.1.5 pontjában meghatározott előírásoknak,

g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.1.8 pont szerinti összerendelő táblázatban
a termékhez rendelt vonalkóddal

5.2.6. Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepehie kell Vevő nevének, szék
helyének valamint jelen szerződés azonosítószámának). Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi jegy
zőkönyvet készítenek.

5.2.7. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nemjelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel megjelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta átjelen szerződésben előírt tartozé

kokat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem telj eskörűen adta átj den szerződésben meghatározott

dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem.
O Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.1.5 pontjában meghatározott előírások szerint he

lyezte el a tennéken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.1 .8 pont szerinti összerendelő táblázat

ban a termékhez rendelt vonalkóddal.

5.2.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rög
zíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amely(ek)nek átvételét Vevő

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

5.2.9. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi átadás-átvé
teli eljárást folytatnak Ic, melyre az átadás-átvételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkal
mazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér alkalmazása mel
lett jogosult a szerződéstől — a szerződésszegéssel érintett termékek tekintetében - elállni.

5.2.10. A sikeres mennyiségi átvételt követően (5. fejezet szerint). Eladó haladéktalanul köteles az esz
közöket a minőségi átvételi helyszíneire szállítani. Vevő központi raktárában kizárólag az eszközök
mennyiségi ellenőrzése, leltárba vétele történik, a termékeket Vevő a mennyiségi átvétel helyszínén nem
raktározza, az eszközök nem kerülnek Vevő birtokába.
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B) üzembe helyezés, minőségi átvétel

5.2.11. Az eszközök üzembe helyezésére és minőségi átadás-átvételére azok mennyiségi átadás-átvétele
után kerül sor. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó atennékeket az üzembe helyezés helyszínére
szállitja. Az üzembe helyezés megkezdése előtt Eladó köteles Vevő képviselőjének átadni a sikeres meny
nyiségi átvételt igazoló szállítólevél egy példányát. Eladó az üzembe helyezést mindaddig nem kezdheti
meg, amíg az előzőekben meghatározott dokumentumot nem adja át Vevőnek. A minőségi átvétel érdek
ében Eladó köteles a termékeket üzembe helyezni. Az üzembe helyezés pontos időpontjáról Vevő 7 nap
pal korábban értesíti Eladót.

5.2.12. Az üzembe helyezés részletszabályait a műszaki leírás tartalmazza. Az üzembe helyezés lezárá
saként, - Eladóval történt egyeztetést követően — a Vevő által me~elölt időpontban, a műszaki leirásban
meghatározott módon, minőségi átvétel keretében, Vevő meggyőződik arról, hogy az üzembe helyezett
termékek megfelelnek-e 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott, elvárt követelmények
nek, a termékek üzemszerűen, rendeltetésszerűen működnek.

5.2.13. Vevő a termékek minőségi átvételét megtagadhatja, amennyiben a termékek az üzembe helyezést
követően nem felelnek meg a 1. számú mellékletében (műszaki leírás) előírt követelményeknek, a meg
adott környezetben nem működnek üzemszerűen, rendeltetésszerűen.

5.2.14. A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye, amely egyben a kárveszély átszállásának az idő
pontja,

- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
- Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
- Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.2.15. Amennyiben Vevő a minőségi átvételt megtagadja, jegyzőkönyvben rögzíteni kell az át nem vett
termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári szám, vonalkód szám) az átvétel megtagadásának
az indokát, Eladó képviselőjének az átvétel inegtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételét. A minő
ségi átvétel megtagadása esetén Eladónak új eszközt kell szállítania, melynek átvételére az 5. pontban
foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. .

Önálló ternzékként inegajániott szoftver licencek átadós-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.16. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencek.hez~ szük
séges licencigazolás átvételét (jelen szerződés 5.1.4. pontjában meghatározott dokumentumokat tartal
mazó e-mail kézhezvételét) követően 5 mwikanapon belül köteles meggyőződni arról, bogy az Eladó a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek elérhetőségét megfelelően biztosította-e.

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

5.2.18. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jele» szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást nem teljeskörűen biztosította, erről haladék
talanul értesíti Eladót. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles a jelen szerződés 5.1.4 pontjá
ban foglaltak szerint teljesíteni. A megismételt teljesítés elfogadására a Szoftver licencek áladás-átvéte
lére vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.3. Teljesitésigazolás
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5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2. számú mellék
letében meghatározott eszközök és licencek mennyiségi és minőségi átadás-átvétele mind a két helyszínen
sikeresen lezárult, illetve Eladó átadta Vevőnek ajótállás igénybevételéhez szükséges elérési utat.

5.3.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:
- mind a két helyszín (1148 Budapest, Róna utca 54-56. és 1121 Konkoly-Thege Miklós út

29-33.) tekintetében ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardverek Si

keres mennyiségi és minőségi átvételét igazoló szállítólevel(ek)et, valamint átadás-átvételi
jegyzőkönyveket,

- amennyiben ez értelmezett -jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott lieencek
átvételét igazoló vevői e-mail(ek)et,

- a jótállás és gyártói támogatás igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló
vevői nyilatkozatot,

mely(ek~ átvételét követő 5 munkanapon belül Vevő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott ha
táridőn belül kiállítja a Teljesítést igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet). Szerződő Felek kijelentik,
hogy a jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

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

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

5.3.5. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben (to
vábbiakban: DKÚ Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) ateljesítési folyamatban bekövetkezettváltozást,
Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon,
amennyiben a teljesítést elfogadta.

6. Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

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

6.2. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkorezen személy/alvállalkozó bevonásakoraKbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglal
tak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

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

OldalS/34



7. A fizetendő ellenérték

7.1. Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

7.2. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú melléklet
ében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 22 903 562,- Ft + közbeszerzési díj ± AFA, azaz
huszonkétmillió-kileneszázháromezer-ötszázhatvankét forint + közbeszerzési díj + általános for
galmi adó.

7.3. A fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerült
valamennyi díjat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a forga
lomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók1, díjak, illetékek, egyéb szüksé
gesen felmerülő díjak és költségek), ajótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó szol
gáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szol
gáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja
a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Afa. A közbeszer
zési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése
alapj án járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként sze
repeltetni.

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

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

8. Fizetési feltételek

8.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizáija.

8.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla, benyújtásárajogosult.

8.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követőenjo
gosult. amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) alapján, annak
kiállílását követően a jelei~ szerződés vonatkozásában hatályos AFA törvény alapján állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Vevőnek. Vevő a Kbt. 27/A ~ alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását
is az a invoice(atnisz.hu e—mail címen.

8.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat és — amennyiben értelmezett — ajelen szerződés keretében szállított licencekre kitöltött
Licencinformációs adatlap (melynek mintájátjelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza). A számla
kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározottak alkalmazandóak.

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

1 Kivéve ÁFA 7
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8.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- aszámlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. * és elektronikus számla benyújtása esetén a 175. ~ szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma mellett,

Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszániot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
- a közbeszerzési díjat külön tétetlként kell feltüntetni

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

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

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

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

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

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

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

8.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cég-
formájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon be
tűi köteles a Vevőt írásban értesíteni a treasuiy®nisz.hu e—mail címen.

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

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

9. Jótállás, terméktámogatás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a műszaki leírásban megjelölt időtartamú.
teljes körű jótállást (garanciát) és terméktámogatást vállal. Ajótállási és tennéktámogatási idő kezdete a
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termék minőségi átvételének az időpontja. A kezdő időpontot a Teljesítést Igazoló Bizonylaton és
(amennyiben releváns) a Liceneigazoláson rögzíteni kell.

9.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződés-
szerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállitott termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben adott tennékre meg
határozott műszaki specifikációnak.

9.3. Ajótállás és terméktámogatás részletes szabályait és előírásait a műszaki leírás tartalmazza. (1.
számú melléklet)

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a Jelen szerződés keretében szállított szoftverekre (ide
értve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos — szerződésszerű
használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre vonatkozóan a licenc szerződésben meghatározott
számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre
szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti
felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot
készíthet.

10.2. Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag ajelen szerződésben valamint adott
szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a jelen szerződés keretében
szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni.
Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja
át, nem teheti közzé, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal megegyező forrás-
kódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem különít
hetőek el, külön nem használhatóak.

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

10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő tennékek
saját tennékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben megha
tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló —rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

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

10.6. Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerző
dés megszűnését követően is terhelik, Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilat
kozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

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

11.1. Arnennyibenjelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig Olyan okból, amelyért
Eladó felelős, jelen szerződés teljesítése nem történik meg, Eladó—az erre okot adó köriilmény jellegétől
(késedelem, vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

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

11.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mér
téke a meghiúsulással érintett termékek értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsnltnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja
vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem
esetén Vevő jogosult — választása szerint —jelen a szerződést felrnondani vagy jelen szerződéstől elállni,
mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

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

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

11.6. Eladó mdomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, il
letve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól’

11.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

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

12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést— ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Vevő a szerződéssel ériirtett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal — fel-
mondani abban az esetben, ha

- a másik Fél eHen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl;

- jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
- valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együtt

működést kizárja.

12.4. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésévelje
len szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását.
c) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
d) Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti
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e) Eladó valamely — fenti pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kötelezett
ségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólitása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.

12.5. Vevő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

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

12.7. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) bekezdé
sében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmon
dás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenérté
kérejogosull.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése eseténjogosult a szerződést Vevőhőz intézett Írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott ha
táridőig nem tesz eleget.

12.9. A felniondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a fel
mondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

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

13. Titoktartás, Adatkezelés

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

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

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése sorántudomásukrajutott üzleti titkot megőrizni, minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy lényt bizalmasan kezelni.

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárá~ folyamán tudomására jutott infonná
ciókat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

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

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

13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
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13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az (izIeti
titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 20 16/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”) ér
telmében Eladónak kizárólag— ajelen Szerződés teljesítésével összefüggésben — anonimizált információt
és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése során
közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges
adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefiiggő információt és adatot) ad át, hoz tudomá
sára, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy
azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.

14. Kapcsolattartás, értesítések

14.1. Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:

a) Vevő részéről:
Név: Könyves János Zsolt
Beosztás: osztályvezető
Telefonszám: ±3617957283
Mobiltelefon szám: ±36307333526
E-mail Cím: Konyves.Zsolt~nisz.hu

Vevő központi raktárának értesítési címe: niszkozpentiraktar@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefonszám: 061 8833471
Mobiltelefon szám: 0620 999 9935
E-mail cím: endre.fodor~svsman.hu

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

Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató- helyettes

Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és in&astruktúra üzemeltetési Igazgató

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazo
lója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást.
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Á kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekö
vetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Éitesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
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- 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, ami
kor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tér
tivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni,
ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem
vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a
küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.

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

14.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő személyek
és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 9 5146/BK rendelet hatályon kivül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR)
rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a
munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által a másik
Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (1) pontja szerint, a szerződéses partnerük
jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.

14.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással aje
len szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges
és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról,
hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a
jelen szerződéssel összefiiggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, ajelen szerződés megszű
nésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, Úgy e
változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a
másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelen
tik, hogy a munkavállalóikjelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra,
hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek do
kumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás
során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

14.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar ás európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen. de nem kizá
rólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör
vény (a továbbiakban: lnfotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.

15. Vis Major

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

15.2. 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 hivat
kozó Féltől nem elvárható, bogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elbárítsa. így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás. földrengés. árvíz, hurrikán. stb.);
b) tűz. robbanás’ járvány, karantén korlátozások;
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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;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

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

15.5. Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét kö
vető 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll— választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy Jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült
kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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

16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülniényről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írás
ban tájékoztatui.

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

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek
ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy a követelé
seitőt cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyenjogról törénő lemondás
csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely. a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM. illetve annak mellékletei. vonatkozó rendelkezései, továbbá Ma
gyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes rendelkezés helyébe
automatikusan, külön jogcselekmény (p1.: szerződésmódosítás) nélkül a KM megfelelő rendelkezése lép.
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16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkal
mazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előirásával vagy
dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően al
kalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely
kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen Szerző
dés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyébjogcseleknény gyakorlása
nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyilat
kozatajelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilat
kozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt
Írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elálhii.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivat
kozott, fizikailag nem csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó

ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet Atláthatósági nyilatkozat
7. számú melléklet Összerendelő táblázat

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

Budapest, 2021 ~~~2021.~

Bancsics Ferenc Hermesz Miklós
vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Zrt. Sysman Informatikai Zrt.
a közös ajánlattevők nevében

Vevő Eladó

NUZ N®rnz~t~ f~2~~&’ Sze~gI~ka&i

Zúrdtö~üSfl Müköd~ Ms~v&~tE atg

~OM
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1. számú melléklet az első oldalon szerepeltetett nyilvántartási számú szerződéshez

~NISZ
NEMZETI INFOKOMMIJNIKACIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A NISZ Zrt. Üzemeltetési Virtuális Platform (ÜVP) Rendszerének mentési infrastruktúra fejlesz
téséhez szükséges eszközök beszerzése

műszaki melléklet
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I A beszerzés tárt~va

A beszerzés célja: Két teljesítési helyszínen, (1148 Budapest, Róna utca 54-56. és 1121 Budapest, Kon
koly-Thege Miklós út 29-33., Wigner Data Center) korszerű és modern mentési környezet kialakításá
hoz szükséges mentési eszközök szállítása és üzembe helyezése, valamint a gyártó által jóváhagyott mó
don történő rendszerbe integrálásának támogatása a jelen műszaki leírásban részletezettek szerint.

1. részajánlat: Szalagos egység
- 2 db, darabonként legalább 4db LTO-7 szalagmeghajtóval szerelt minimum 80 kazetta befogadá

sára képes szalagkönyvtár
- 2x80 db (összesen 160 db) LTO-7 szalag egyedi vonalkódú azonosító címkével,
- 2x2 db (összesen 4 db) LTO-7 tisztító szalag

2. részajánlat: Deduplikációs tároló eszközök
- 2 db, darabonként minimum 72 TB nettó hasznos (deduplikáció nélkül) kapacitás biztosítsa,
Amennyiben VTL és Replikáció funkciók licence kötelesek, úgy a nevezett funkciók használa
tához szükséges licenc(ek) biztosításával

2 Általános rendelkezések — Gyártósem1e~esség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előirásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leirásban a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konk
rét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jel
lemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértékűt is elfogad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell az Ajánlattételi felhívásban
részletezettek szerint.

3 Flardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások (mindkét részajánlat tekintetében)

3.1 A megaján lot! eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt eszkö
zök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra biztosított
nak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (supportuak).
36 hónap NBD gyártói támogatás.
Ajánlattevő üzembe helyezi és támogatja a rendszerbe integrálást a gyártó által jóváhagyott módon.

K-01 A tápellátás sza~bványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a hütési igény
nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigurációra vonatkozólag maxi
mális terhelés esetén 6 kW-ot. Az ajánlott hardver géptermi elhelyezése során nem szabad
különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolat
ban. ______ _____

K-02 Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előirás. hogy rackszcrkényben beszerelve a
hideglevegoteloholszivjabeesa_meleg levegofl~tafele fu ja ki ____ ____

K-03 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás vesztése nél
kul — az Ajanlatkeionel levo, 19 ‘-os, 47 U 600 mm x 1200 mm iackszekrenybe

Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
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K-05 Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő telje
sítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem haladhatja meg rack-szek
rényenként a 6 kW-ot.
Hőmérséklet tartomány:

o működési: 18 és 28 C között
. tárolási. -20 és +60 C között

Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.

K-04 A géptennekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 501125 0M4, LCLPC-LC/PC), az
Ethernet kábelezés 10 0bps, optikai kábelekkel történik (10 OBase-SR, MM 50/025 0M4,
LC/PC-LCIPC). A menedzsment csatlakozás 1 0bps, réz alapú Cat.6 UTP kábeleken törté
nik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell alkalmazkodnia. A kapcso
latok kialakításához szükséges megfelelő darabszámú, minőségű, hosszúságú patch kábelek
biztosítása Ajánlattevő feladata.

Környezeti igények

K-06 Legalább kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fo
gyasztók).

K-07 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben kü
lön-külön, egyesével cserélhetők legyenek. (hotspot)

3.2 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosítandó általános kiegészítb7’~ feladatok

S
K-OS A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges

belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök, csatlakozók és kábelek.
K-09 A megajánlott eszközök fizikai össze- és I 9”-os rackbe történő beszereléséhez szükséges

minden eszköz, alkatrész. .

K-b Ajanlattevő feladata az alabbi fejezetben reszletezett eszkozok leszallitasa az Ajanlati
dokumentációban meghatározott helyre.

K-Il Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A vonalkódos
matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

K-l2 Üzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket várjuk cl:
. Az eszkozok fizikai beszerelese ajanlatkero utinutatasa alapian,
. Helyi osszekabelezes ajanlatkero utmutatasa alapjan
• Kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
• Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
• Eszközök bekapcsolása,
• Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
• Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.
. Atadás-átvételi tesztek lefuttatása
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3.3 Eszközök elhelyezése

Az eszközöket a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x 1200 mm
alapterületű, Rittal TS IT 47 U magas raekszekrényekben kell elhelyezni.
A Rackszekrényben a felső 4 unit és az alsó 2 unit nem használható.
Az eszközöket úgy kell a Rack-be szerelni, hogy meghibásodás esetén az eszköz kiszere
lése a Rack-ben üzemelő többi eszköz biztonságos üzemét ne veszélyeztesse. A rack
szekrények megmaradt üres unit helyeit a Rack-be illeszkedő blank panelekkel kell le
fedni, melyet ajánlattevő biztosít. A rack szekrényen belüli patch kábeleket gyűrűs ren
dező paneleken keresztül kell vezetni.

3.4 Csatlakozás tsz ellátó hálózathoz

„
K-14 A gépterem elektromos rendszeréhez IEC 60309 32A 3 P1-I (1EC309 32 A 3 fázis) csat

lakozó felületeken lehet kapcsolódni.
A belső áramelosztasra használható aljzatok:

• JEC32O C19 (anya)
~0Cl3ana)__
K-15 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia az ajánlatkérőnél alkalmazott Rittal TS IT Rack-en

belül az áramelosztásról. A rendszer eszközökkel szállításra kerülő PDU egységek rack
unitokban való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan kivitelű elektromos energia
szétosztó eszközök kerüljenek leszállításra, amelyek rackben való rögzítése a rack
unitokon kívül, vertikális elrendezésben történik. Rack-en belül két darab Rittal DK
7955.233 tipusú PDU beszerelése előírt. A szállított eszközöket a gépteremben rendel
kezésre álló Rittal TS IT rack szekrényekbe kell tudni beszerelni a szükséges illesztő
KIT-ek alkalmazásával Az elhelyezés módja nem akadályozhatja a szekrény belsejéhez
való rendeltetésszerű hozzáférést. A rack rendszerbe való beavatkozás, módosítás, an
nak megsértése nem megengedett. A PDU 1EC60309 32A 3PH csatlakozóval szerelt
kivitelű, az ajánlattevő hálózatához a Racksor felett kiépített csatlakozási ponthoz kell
csatlakoztatni. A PDU, hat mezőt tartalmazzon egyenkénti, 16 A-es túláramvédelem
mel. A PDU legalább hat darab IEC32O C19-es és legalább 24 darab 1EC320 Cl3-as
csatlakozóaljzattal szerelt kivitelű legyen. A PDU épületfelügyeleti rendszerbe köthető
legyen_áramJ!éssel,~kielzővel.

K-16 Ajanlattevonek kell gondoskodnia rackszekrenyenkent a beszerelesi terv (melyet Ajan
latkeroke~~l~pjan elhelyezett eszkozoknek rneg~~imise~ualjzatrol

K-17 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden rackszekrényben.

a’
K-13
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4 A szállítandó termékekkel kapcsolatos specifikus elvárások

4.1. 1. részajánlat - Szalagos egységek beszerzése
- Beszerzési igény:
- Teljesítési helyszínenként 1 darab (összesen 2 darab) szalagkönyvtár,
- Teljesítési helyszínenként 4 db (összesen 8 db) LTO-7 drive,
- Szalagkönyvtáranként 80 darab (összesen 160 darab) LTO-7 szalag,
- Szalagkönyvtáranként 2 db (összesen 4 db) LTO-7 drive-ok tisztítására alkalmas tisztító szalag.
- A rack szekrénybe való beszereléshez szükséges sínek, kábelvezetők, rögzítők, 230V-os tápká

belek.
- A rendszerhez illesztéshez optikai és réz patch kábelek az eszköz csatlakozóinak megfelelő csat

lakozókkal és darabszámban teljesítési helyszínenként 5 m hosszban.

Ajánlattevő által meflatározott valamennyi követelménynek me#felelő konti~uráeió:
db Cikkszám Megnevezés
2 Q6Q62B HPE MSL3O4O Sealable Base Module
8 N7P36A HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit
2 Q6Q63A HPE MSL3O4O Scalable Expansion Module
4 Q6Q64A HPE StoreEverMSL3O4O Upgrade Power

Supply kit
2 C7978A HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge
8 C7977AN HPE LTO-7 Ultrium Non Custom Lbl 20

Pk
216 }IPETS2O17 021 HPE Foundation Care NBD Service c szint

‘- I-WE gyártói támogatás
8 HPETS2O17_0l 1 HPE Installation and Startup Service b szint

‘-HPE gyártói támogatás
8 HPETS2O17 005 HPE Installation Service b szint ‘- I{PE

gyártói támogatás

Amennyiben nem az előzőekben megadott termékeket (konfigurációt) ajánlja meg Ajánlattevő, úgy - a
3. fejezetben meghatározottak mellet - az alábbi egyenértékűségi feltételeknek kell megfelelnie a meg-
ajánlott konfigurációnak:

SZ-i Szalagkönyvtáranként legalább 4 db, LTO-7 szabványnak megfelelő, FC csatlakozású
szalagos meg~jtó

SZ—2 Teljesítési helyszínenként legalább 80 db kazetta férőhely, amely bővíthető legalább
280db kazetta férőhelyig

SZ-3 Legalább 6db szalagos meg~~jtó hely, amely bővíthető legalább 21 meghajtóig
SZ-4 A szalag~yvtár LTO-7 drive-okkal legyen szerelve
SZ-S Teljes funkcíonalitású távoli menedzsmentet biztosító interfésszel kell rendelkeznie
SZ—6 Ha szükséges licenc a kért kapacitás (slot, drive) biztosításához, akkor azt is biztosíta

niakellazajánlattevőnek.
SZ-i Teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás
SZ—S A tápellátásnak biztosítania kell a szalagkönyvtár teljes funkcionalitású működését I

dbtápegységkieséscesetén
~redundans hutes
SZ-i0VeritasNetbackup8.Oalkalmazássalvalókompatibilitás
SZ-ii A inentoszofiverrel egyuttmukodvebiztositsaa szalagta feint adatok titkositasat
SZ-12 2x80 db (Összesen 160 db) LTO-’7 szalagahozzájuk tartozó vonalkód címkével
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~J~j~jösszesen2db)tisztítószalag_________________________________

4.2. 2. részajánlat - Deduplikúciós tároló eszközök beszerzése
Beszerzési igény: Teljesítési helyszínenként 1 darab (összesen 2 darab) darabonként minimum 72
TB nettó hasznos (deduplikáció nélkül) kapacitás biztosítsa, a szükséges licenc(ek) biztosításával. A
rackbe Való beszereléshez szükséges sínek, kábelvezetők, rögzítők 230 V-os tápkábelek. A rendszer
hez illesztéshez optikai ás réz patch kábelek az eszköz csatlakozóinak megfelelő csatlakozókkal ás
darabszámban, teljesítési helyszínenként S m hosszban.
Ajánlattevő által meghatározott valamennyi követelménynekmegfelelő konfiguráció:

db Cikkszám Me&nevezés
2 BB956A liFE StoreOnce 5200 Base System
4 BB982A HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Card
4 BB986A HPE StoreOnce Gen4 16Gb FC Network Card
4 599217-C21 HPE Storeünce Storage Enclosure
48 920854-C2l HPE StoreOnce 4TB HDD
144 HPETS2O 1 7_021 lIFE Foundation Care NED Service c szint ‘- HPE gyártói támoga

tás
60 HPETS2O17 018 HPE Technical Installation Startup SVC c szint- HPE gyártói tá

mogatás

Amennyiben nem az előzőekben megadott termékeket (konflguráció~ ajánlja meg Ajánlattevő, úgy - a
3. fejezetben meghatározottak mellet - az alábbi egyenértékűségi feltételeknek kell megfelelnie a meg-
ajánlott konfigurációnak:

a
D-l
D-2 A tárterületet maximum 4 TB-os diszkből kell kialakítani.
D-3 Minimum 200 TB nettó hasznos (deduplikáció nélkül) kap~citásra való bővíthetősé~.I
D-4 Flardveres RAil) vezérlövel gyorsitott, kettős lemezhiba ellen védett, RAID6 adatszer

vezés.
D-4 Minimum 4x16 Gbit FC csatlakozó
D-S Minimum 4x10/25 Gbit Ethernet csatlakozó
»-6 Szinkron replikáció biztosítása a két deduplikációs eszköz között. Amennyiben ez li

censzköteles, Úgy a telj es tárterületre szükséges megajánlani.
»-7 NAS ás virtuális szalagj~pyvtár emulációs kép~~g
»-8 OST támogatás
_____ ~~eritas Netbackup mentőszofiver támogatás
»-9 A rnentőeszközhöz olyan gyorsító eljárás is legyen elérhető, amely segítségével dedup

likációs folyamat egy része forrás oldalon végezhető el Veritas Netbackup mentőszoti
ver használata esetén

P-b Legalább 1 000000 virtuális kazetta einulálása.
Webes grafikus és CLI hozzáférés, valamint REST API támo~biztosítása.]

»-13 Te~esk~pitésű,n~dundáns230Vtápdlátás ___________

D-14 A tápellátásnak biztosítania kell a tároló teljes tünkcionalitású működését 1 db tápegy
ségkieséseesetén

D-iS Teljes kiépítésűjedundáns hűtés ___ ____ _____

Eszközönként minimum nettó 72 TB deduplikáció nélküli (nettó) tárkapacitás

D-ii ______________________

»-12 Opcionálisan a deduplikációs mentőeszköz tárhely kapacitása kiterjeszthető publikus
vagy privát felhő által biztosított kapacitásokkal
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5 Jótállási és üzemeltetés tánio~atási elvárások mindkét részajánlat esetén

Az Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre 36 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást kell biztosíta
nia a műszaki leírásban részletezettek szerint, A jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a termék
üzembe helyezésének időpontja.
A jótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek:

JBCK- A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
02 • hibát bejelentő személy neve, beosztása,

o meghibásodott terinékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,

.JBCK- Az eszközök javításához 5x9 órás garanciális szolgáltatást (bejelentési lehetőséget), és a
04 bejelentést követően legkésőbb a kővetkező munkanapon (NBD) helyszíni megjelenést

kell biztosítani.
JBCK- Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelősjótállási és üzemeltetés tárnoga
05 tás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott

termék cseréjétlj avítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Aj ánlattevő
viseli,

.JBCK- A kiterjesztett teljes garanciális időszakban a csere alkatrészek, eszközök, ajavítás díját,
06 kiszállási díjat, szállítási költséget, illetve az elvégzett munkák az Ajánlattevőt (vagy a

gyártót) terhelik, ebből Ajánlatkérőnek további költsége nem származhat.
JBCK- Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
07 tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalis

tákhoz, szoüverfrissítéseihez.
JBCK- Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó
08 szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét

6 Teljesítéssel kapesolatos feladatok

6.1 Nyertes Ajánlattevb’fe!adatai

o Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a meghatározott buda
pesti helyszínekre (Mennyiségi átvétel helye: 1148 Budapest, Róna utca 54-56. szám (Vevő köz
ponti raktára); Minőségi átvétel helye: 1148 Budapest, Róna utca 54-56. és 1121 Konkoly-Thege
Miklós út 29-33.), a szerződéstervezetben meghatározott határidőknek megfelelően.

o Eszközölc üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o Az eszközök fizikai beszerelése ajánlatkérő útmutatása alapján,
o Helyi összekábelezés ajánlatkérő útmutatása alapján,
o Kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o Az Ajánbtkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
o Eszközök bekapcsolása,
o Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
o Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o Atadás-átvételi tesztek lefüttatása,

Integrációnál szükség esetén segítség Pl monitoring kialakításban, vagy a mentőrendszer esetén
a használatbavétel során.

.‘‘ . ‚ ‚••‚_‚‚‚_:‚_~

JBCK- Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a munkanapokon 8-17 óra között teheti meg.
01

1
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j~nl~teles rendszer a ~‘ártó által támogatott le~’en.
Az ajánlott teljes rendszer üzemképes ás a meglevő komponensekkel együttműködjön,
amit az Ajánlattevő az átadás-átvételi tesztekkel igazolt.

6.2 Leszállítandók

o Leszállított ás üzembe helyezett eszközök;
o Dokumentáció:
o Licenc igazolások;
• Jótállásra vonatkozó dokumentum

A szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat elektronikus (szer
keszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlat-
kérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

LTI
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2. számú melléklet az első oldalon szerepeltetett nyilváritartási Számú szerződéshez

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

1. rész - Szalagos egységek beszerzése

KM kód/cikk- Nettó egy- Nettó
. Men Meny- . . .. ‚szam ‚ . . . ‚ . segar osszar

. Termek megnevezese nyl- nyisegi
(Termekazono- ség egység (Ft) (Ft)

Q6Q62B HPE MSL3O4O Scalable Base Module 2 darab 1 155 967 2 311 934
N7P36A HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit 8 darab 968 124 7 744 992
Q6Q63A EPE MSL3O4O Scalable Expansion Module 2 darab 1 134 477 2 268 954

HPE StoreEver MSL3O4O Upgrade Power Supply
Q6Q64A kit 4 darab 521 226 2 084 904
C7978A EPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge 2 darab 24 085 48 170
C7977A}1 HPE LTO-7 Ultrium Non Custom Lbl 20 Pk 8 darab 470 232 3 761 856

HPE Foundation Care NBD Service c szint - EPE
HPETS2O17 021 gyártói támogatás 216 darab 13 354 2 884 464

EPE Installation and Startup Service b szint ‘- EPE
I{PETS2O17 011 gyártói támogatás 8 darab 136 184 1 089 472

EPE Installation Service b szint ‘- HPE gyártói tá
HPETS2OI7 005 mogatás 8 darab 88 602 708 816

Összesen ár (nettó) 22 903 562

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA és közbeszerzési díj (2 % +27% ÁFA) terheli



Ű%~t%NISZ
NENIZEIl INEOKOMMUNIKÁCIOS
SZOLCÁtJATÓ ZRT.

3. számú melléklet az első oldalon szerepeltetett nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknel’ megfelelően): Sysman Infor- Rövid név (cég/egyzélwek megfelelően):
matikai Zrt. Sysman Zrt.

Cégiezvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántai-tási szám,
egyéb szám Qnegfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 1294890 1-2-41 Uniós adószám: HU 12948901

Kapcsolattartó adatai
Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883 - 3471 e mail cím: project~sysman.hu

Cim
Székhely (ország, irányítószám, Város) utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u.
10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Vevőpartner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszáin): Magyarország, 1037 Budapest, Mon
tevideo u. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Monte
video u. 10.
Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10100833-56598700-01000001 ) Bankszámla devizaneme: HUF

Ktilönös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján~ az irreleváns sor
ban A’EM-et kel’ beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (U]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)}: nem elszámolás [áfa tv. XV-XVII. nem

fejezet, 169. ~ (p,qj]: nem

Fordított adózás [áfa tv. 169. ~ Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(a)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem Milyen tevékenység alapján:

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

Kelt: Budapest, 2021. 02. ‚(9’

Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.
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4. számú melléklet az első oldalon szerepeltetett nyilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infolcommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-108l Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
~ Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve; Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a Tifljóváliagyója)
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dolcumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a s:erzó’désben nzeghaározou egyéb devizában Devizanem: I Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia. kötbér (Ft):

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Szállító képviselője
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N I S Z 5. számú melléklet az első oldalon szerepeltetett nyilvántartási számú szerződéshez
34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Licencinformációs aclatlay
LICENCATADO ÁLTAL KÍTQLTENDÓ

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

Licencátadó adatai ______________________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _________________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: ______________________________________

Termékinformációk ____________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: ______________________________________
Gyártó megnevezése: ______________________________________
Mennyiség: _________________________________________________
Termék egységára: ______________________________________
Devizanem (p1. HUE, EUR, USD): ____________________________________
Közbeszerzési díj (%): ______________________________________
Licenc kezdödátuma (év.hó.nap): ___________ ______ ________________

. Installation Users Server ± CAL
Metrika:

Processor Core Egyéb
Szoftverkövetés vagy tennékfrissítés: Igen Nem
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem ______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap -

Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés 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 lehelősége: Igen Nem

Dátum__________________ Liccncátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8 azonosító)
Szárniaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés,
kötelező kitölteni.

Licencáradó adatai
Cég neve: Á szofrverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/niegrendelésben licencátadói ol
dalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésü alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoftvertermé
ket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti egység minősül a
szoftvertermék átadójának.

Term ékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyárt6 által deklarált megnevezése és
verziószáma.
Gyártói cilckszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (‚p1. JIIJF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján ii
cencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az adott
szerverterméket szerver és kilens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljuk.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legítissebb verzió használatára a licenc érvényességi ide
jén belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartam a (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő-és végdá
tummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előtizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdö és végdátunia.
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 az elsö oldalon szerepeltetett nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átlátkatósági nyilatkozata

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

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

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti va
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 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.

Kelt Budapest, 2021 02 k

Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.

2 ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:
a) az állam. a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat’ a társulás, az egyházi

jogi személy. az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkonnányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv ás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piaeára bevezetett nyilváno
san működő részvénytársaság,

~ az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ba~ tulajdonost szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus linanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

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

bc~ nem minősül a társasági adóról ás az osztalékadórót szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd,) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog

gal biró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és be,) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztségvtselöi megismerhetők.

a civil szervezet ás a ‚‘izitársulat, 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 Együttmüködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adőztatás elkerüléséről szóló egyezniénye van:
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7. számú melléklet az első oldalon szerepeltetett nyilvántartási számú szerződéshez

Egyéb azo
Leltári Típus- nosító Főesz- Szülő esz- NISZ szer- Telephely Szállí- Szállító Eszköz
nono- szám az Megnevezés Gyári szám (IMEI köz Vii db köz leltári ződés tósi címe neve Gyártó

sító eszközön szám, MAC száma száma neve
Address)

Megjegyzés:
Ha a .íőeszköz (i/N) oszlopban ‘N-mel jelölt, azaz beépiilő tartozék elem, akkor kell ezt a cellát tölteni a főesz
közének leltári számával.


