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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
EKÁER infrastruktúra tároló elemek bővítés beszerzése

amely létrejött egyrészről a
MSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Müködő Részvénytársaság
Azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzélcszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Ban.kszáiniaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Banesies Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a
USER Rendszerház Kft.
Azonosító: 200275
Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szán: 01-09-873842
Adószám: 13799504-2-41
Bankszámlaszám: 10102244-24281600-01004006
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
a
TIGRA Kft
Azonosító:100150
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Cégjegyzék szám: 01-09-566 107
Adószám: 12218778-2-42
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 104-
207282 ill. KE-7607/20 17 szám alatt, a központositott közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények
részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” (2. rész:
nem x86) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része
eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
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KM azonosítószáma: KMO2O3SRVTI 7
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2021. október 26.
KJvI keretösszege: 15.000.000.000 forint + Áfa.

A 301/2018. ‚X11. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-
jétől a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.

Eladó, mint ajelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők kö
zösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az együttmű
ködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró jelen szerződést — meghatalmazás alap
ján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, bogy jelen szerződésből eredő kö
telezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1. számú mel
lékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre
(a közbeszerzési eljárás tárgya: EKAER injrastruktúra tároló elemek bővítés beszerzése’).
Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés 1. számú mellékleté
ben található műszaki kövelelményeknek megfelelő termékeket.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a USER Rendszerház Kft.
(1039 Budapest, Zöld u. 2.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak ajelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatályba-
lépését (mindkét Fél általi aláírását) követő 15 napon belül kell teljesítenie.

3.2 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződés
ben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés keretében szállítandó eszközöket (teljesítési helyenként azonos
meniiyiségben) az alábbi helyszínekre kell leszállítania:
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— 1143 Budapest, Hungária krt. 112-114. NAV II. em. gépterem
— 1108 Budapest, Kozma utca 2. kwitech DC1O 4 gépterem

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket új, rendeltetésszerű
haszaálatra alkalmas állapotban, vonalkóddal ellátva, gyári csomagolásban köteles leszállí
taiii. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen
sérülés ne érje. Az üzembe helyezést követően a hardverek csomagolóanyagának elszállítása
Eladó feladata.

5.2. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő

által előírt tartozékokat is),
b) a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges

belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket, csatlakozókat és
kábeleket,

c) az eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alkatrészt,
d) a funkcionalitáshoz szükséges licence(ke)t (amennyiben szükséges),
e) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi

dokumentumot (így különösen installációs dokumentum, felhasználói kézikönyv,
adminisztrátori kézikönyv, forgalomba hozatalra és a j ótállásra vonatkozó okmányok,
hcencigazolas), a muszaki leirast, vala~p~ a rnuszaki dokmauq~

t) az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.
Az e) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus Úton is Vevő
rendelkezésére bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okinányokon Eladó köteles feltüntetni az
átadott eszköz gyári számát. ajótállás kezdő időpontját és ajótállás időtartamát.

5.3. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azo
nositó címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken ügy
kell elhelyeznie a vonalkódot, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen, ugyan
akkor az eszköz a leltárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az
eszköz leállítására, megbontására a leltár során).

5.4. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését kö
vető két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában
meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsá
tásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja. átadandó vonalkódok
mennyisége stb.).

5.5. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról.
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a
leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.6. Eladó legalább a hardverek szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektroniku
san. szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx). teljesilési helyenkénti hontásban a Vevő kapcso
lattartója (15.1 pont) és a Vevő központi raktára niszkozpontiraktar~ nisz.hu e-mail címére
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megküldeni a szállítandó termékekről készített Összerendelő táblázatot (melynek mintájátje
len szerződés 6. számú melléklete tartalmazza). Eladó az eszközök szállítását mindaddig nem
kezdheti meg, míg a Jelen pont szerinti Osszerendelő táblázatot nem küldi meg Vevő kapcso
lattartója és Vevő központi raktára részére.

5.7. Eladónak a teljesítés során általa elkészítendő dokumentumokat 1 (egy) példányban magyar
nyelven, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átadnia.

5.8. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a
teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szer
ződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő belépést és
az ott történő munkavégzést. Eladó teljesítésben közreműködő, ateljesítési helye(ke)n munkát
végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcím, szig. szám) legkésőbb az eszközök
szállításának megkezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés tel
jesítése során az eszközök beszerelését kizárólag olyan személy(ek) végezhetik, akiknek jelen
pont szerinti adatait Eladó Vevő részére átadta.

5.9. Eladó az 5.5 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon gép
járművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.

5.10. Amennyiben ajelen szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban ér
tesítenie 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 jelen szerződés 12. pontjában foglaltak alkal
mazását.

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

5.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos köz
beszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.13. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállal
kozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdé
seiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.14. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, al
vállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szahályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.15. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben valamint a KM-ben szabályozottak
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megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.16. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismer
hetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.17. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól do
kumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját Forrás felhasználásával valósul meg.

6.2. Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú mellék
lete tartalmazza.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mellék
letében meghatározott árak, egységárak alapján: 71.892.116,-Ft + közbeszerzési díj + ÁFA,
azaz hetvenegymillió-nyolcszázkilencvenkétezer-száztizenhat forint ± közbeszerzési díj ± ál
talános forgalmi adó.

6.4. A 6.3 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár különösen (ter
mékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban Fel
merülő összes költségeket (vám, adók, díjak. illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás
költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, dí
jat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések ál
talános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Afa. A közbeszerzési díjat Vevő
az Eladón keresztül flzeti meg.

6.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás, költségtéri
tés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekczdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt telje
sítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alap
ján. annak kiállitását követően a kifizetéskor hatályos Áfa Iv. szabályai szerin állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Vevőnek.
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7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Telje
sítést Igazoló Bizonylat. A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (I) bekezdése
valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadást biztosító
« invoicetü~nisz.hu e-mail címére küldi.

7.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
— a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, TESZOR számát,
— Vevő (NISZ Zrt.) nevét, címét, adószámát és az általa megadott, belső azonosításra szol

gáló szerződésszámot (jelen szerződés számát),
— fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
— a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör

vény (Afatv.) 169. *-a és elektronikus számla esetén a 175.~-a szerinti előírásoknak.
— a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószá

mát,
— a számián fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
— a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat.

7.7. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

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

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

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

7.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekez
dése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól. amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre (postafiók vagy e-mail) nyújtja be, Vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból —. nem fogadható be.

7.14. Jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataihan (a nevé
ben, cégformájában. adószámában, számlaszárnáhan) hekövetkeiő változásokról 3 (három)
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naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint köteles az értesítést megküldeni
a treasury~nisz.hu e-mail címre.

7.15. Az Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti hannadik sze
mélyre.

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

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket átadás-átvételi eljá
rás keretében veszi át a jelen szerződés 4. pontj ában meghatározott helyszíneken. Az átadás-
átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átadás-átvételből áll. Vevő teljesitési helyenként ön
álló átadás-átvételi eljárást folytat le.

8.2 A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a jelen szer
ződés 5.6 pontja szerinti Összerendelő táblázatot, melynek az ott meghatározott adatokon kí
vül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének felté
tele az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 a)-d) és f) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együttjelen szerződés 5.2 e) pontjában meghatározott dokumentumo

kat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
f) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen

szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2. pont szerinti Osszerendelő táblázat

ban a tenriékhez rendelt vonalkóddal.

8.4 Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhely
ének. valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő a mennyiségi átvételt
megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította

Ic,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírá

soknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 a)-d) és

I) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta átjelen szerződés 5.2 e) pont

jában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektroni
his elérési helyét sem,

f) Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások szerint he
lyezte cl a terméken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban a
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termékbez rendelt vonalkóddal.

8.5 A mennyiségi átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az aláb
biakat kell rögzíteni:
— az átadás-átvétel időpontja és helye,
— Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
— az átvétel megtagadásának az indoka,
— azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,

amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
— Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
— a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
— Felek képviselőinek aláírása.

8.6 A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak Ic, melyre a 8.2-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

8.7 A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket üzembe helyezi. Az üzembe he
lyezés megkezdése előtt Eladó köteles Vevő képviselőjének átadni a beszerelési tervet, vala
mint a kábelezési tervet. Eladó az üzembe helyezést mindaddig nem kezdheti meg, amíg az
előzőekben meghatározott dokumentumokat nem adja át Vevőnek. Az üzembe helyezés ke
retében Eladónak a jelen szerződés 1. számú mellékletének 5.1 pontj ában meghatározott fel
adatokat kel! elvégeznie.

8.8 Az üzembe helyezést követően tesztelés keretében kerül sor a minőségi átadás-átvételi eljá
rásra, melynek során Vevő az üzembe helyezett eszköz funkcionalitását vizsgálja. A tesztelés
tesztelési terv alapján történik. A tesztelés megkezdhetősségének feltétele a tesztelési terv
Vevő általi jóváhagyása. Vevő a tesztelési terv jóváhagyását megtagadhatja, ha az nem felel
meg ajelen szerződés 1. számú melléklete 5.4 pontjában meghatározott előírásoknak.

8.9 A tesztelés során annak vizsgálatára kerül sor, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra
alkalmas-e, illetve, hogy hibamentesen működik-e. Eladó köteles az üzembe helyezés és a
minőségi átadás-átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni az eszközök működé
sével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani.

8.10 A minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres, ha az eszköz hibamentesen működik.

8.11 A minőségi átadás-átvételi eljárásról (tesztelésről) jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rög
zíteni kell az alábbiakat:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei.
- Felek által rögzíteni kívánt adatok és tények,
- Vevő kifejezett nyilatkozata an-a vonatkozóan. hogy a minőségi átadás-átvétel sikeres

volt-e vagy sem,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.12 Sikertelen minőségi átadás-átvétel esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvhen a 8.11 pontban
meghatározottakon kívül rögzíteni kell az alábbiakat is:

- az átvétel megtagadásának az indoka.
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- Eladónak az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételei,
- azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód száma), melyekre Vevő az átvé

telt megtagadta
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.

8.13 A minőségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvé
teli eljárást folytatnak le, melyre jelen (8.) pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.14 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következ
ményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében biztosítottjo
gával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.15 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés
2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult és El
adó ajelen szerződés 10.10 pontja szerinti elérési utat Vevő részére átadta.

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában
meghatározott képviselőjének
- jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek átvételét igazoló szállító

levele(ke)t valamint átadás-átvételi j egyzőkönyve(ke)t,
- a 10.10 pont szerinti elérési út átadását igazoló vevői nyilatkozatot.

9.3. Vevő a 9.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 10 munkanapon belül kiállítja a Tel
jesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartal
mazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó
az annak kiállításához szükséges, 9.2 pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem
teljeskörűen adja át.

10. Jótállás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre (hardver és szoRver elemekre is kiter
jedő) 36 hónap teljes körű jótállást és gyártói támogatást biztosít. Ajótállás és gyártói támo
gatás kezdete a termék minőségi átvételének (az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának) az
időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerző
désszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(lechnológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától. megfelelnek jelen szerződés 1. számú mel
lékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki követelményeknek.
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10.3 Vevő jótállás körébe tartozó hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között
Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail Cím: szerviz@hu.ibm.com
Telefonszám: ±36-1-382-5500
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (e
mallen) meg kell erősitenie.

10.4 A hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
- észlelt hibajelenség leírása,
- meghibásodás helyszíne
- hibabejelentés száma.

10.5 Eladónak a hibabejelentést egy órán belül vissza kelt igazolnia, a hibabejelentést követő 4
órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását és a meghibásodott eszközt a hibajelentést követő
48 órán belül meg kell javítania.

10.6 A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során meggyőződik
arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.7 pont szerinti
munkalap aláírásával igazolja.

10.7 Eladó a hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- az elvégzett munka felsorolása,
- a kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.8 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrészjótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó. de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás
alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.9 Eladónak a jótállás időtartama alatt biztosítania kell a bővebb (publikusan hozzáférhető tar
talmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz,
szof’tverfrissítéseihez.

10.10 Eladó a 10.9 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az eszközök szállításának nap
ján megadja Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott képviselőjének azt az elérési
utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt). mely lehetővé teszi a Vevő szá
mára a 10.9 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

10.11 Amennyiben Eladó olyan okból’ amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedel
mesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni. melynek költségét Eladó viseli.

10.12 A jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi köttséget
az Eladó viseli. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára
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érvényes így, jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért Eladó
semmilyen díjat nem számíthat fel.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megüzetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára
készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó művek (Vevő számára készített dokumentumok, j egyzőkönyvek stb.) vagyoni jogát
megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan
— minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen
pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik
személlyel módosíttatni.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében átadott, nem kifejezetten Vevő számára készített szoftver
licencekre, szoftververziókra (beleértve azok dokumentációját is) (továbbiakban: dobozos
szoftver) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű, a termék licenc szerződésében
meghatározott felhasználási jogot szerez azzal, hogy amennyiben a termék licenc szerződése
ésjelen szerződés között ellentmondás van, ajelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vevő a dobozos szoftverekről biztonsági másolatot készíthet.

11.3 Vevő a dobozos szoftvereket ku’ ólag ajelen szerződésben valamint az adott szoftver licenc
szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a dobozos szoüverekről — bizton
sági másolat kivételével — másolatot nem készíthet, illetve a dobozos szoftvereket nem teheti
közzé, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy a dobozos szoftverek for
ráskódjával megegyező forráskódot hozzon létre. A dobozos szoftverek használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetők el, külön nem használhatóak.

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

11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződés
ben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére történő,
jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelke
zési jogosultságokkal rendelkezik.

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerző
déseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehe
tővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7 Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen Szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszava
tossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkö
‘etkezményeinek alkalmazása mellett — ajelen szerződést azonnali hatállyal jogosult felmon
dani.
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11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles to
vábbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát
és költségét.

12. Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős, Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti, Eladó — az
erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően —

késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. nap
jától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap ki
fejezésen naptári nap értendő.

12.3. A hibásteljesítési kötbér mértéke: ahibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített termék nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap kifej ezésen
naptári nap értendő.

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

12.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható. Felek rögzítik továbbá, bogy a késedelmi kötbér megfizetése
Eladót nem mentesíti a teljesítés alól.

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

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

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatj ák.

13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szer7ődésszegésnek minősül különö
sen, ha:
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a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) a késedelem meghaladja a 25 napot,
d) Eladó megsért jogszavatossági vállalását,
e) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
f) Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kö

telezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólitása elle
nére. Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

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

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

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

13.7. Bármelyik Fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámo
lással történő megszünését határozta el.

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

13.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszű
nésének időpontja a felrnondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

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

14. Titoktartás

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

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

14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamcl) információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő clőzetes írásos hozzájárulásával teheti
meg.
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14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Ve
vőnek.

14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő káro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult — választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal f’elmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

15.2.

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolaltartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1.. 15.2. pontban meghatározott kapesolattar
tójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak. bogy a kap
esolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
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Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult I
Szerződéses kérdésekben:
Neve: Imricsák László

Közlekedési informatikai platformokBeosztása: .. . . . „

uzemeltetesi osztalyvezeto
Telefonszáma: +36-1-795-4775
Mobiltelefon száma: +36-30-238-3429
E-mail címe: imricsak.laszlo@nisz.hu
Szakmai kérdésekben:
Neve: Barna Péter
Beosztása: Csoportkoordinátor
Telefonszáma: +36-1-896-2766
Mobiltelefon száma: +36-30-724-7551
E-mail címe: bama.peter~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szabó Marcell
Beosztása: Ertékesítési vezető
Telefonszáma: ±36 70 458 1234
Mobiltelefon száma: ±36 70 458 1234
E-mail címe: marcell.szabo~userrendszerhaz.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
és
Neve: Nagy Róbert Tibor
Beosztása: Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes



szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/tel
jesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

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

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

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

16. Vis Major

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

16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződés-
szerű 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 elke
rülje vagy elhárítsa. így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz. robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

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

terrorcselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesithetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoz
tatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjá
ról. Amennyiben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie min
den ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
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16.4 A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 16.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és
teljes körű bizonyítása.

16.5 Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, 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.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

17.2. Felek megállapodnak, hogy amermyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvény
telennek 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.

17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent aimak érdekében, bogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összetMggésben keletkezett jogvitájukat. úgy a jog
vita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

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

17.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szöveg
ének rendelkezését kell alkalmazni.

17.7. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a jelen szerződés 1. pont jában hivatkozott KM, illetve annak mel
lékletei. vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tar
talmazhat.

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

17.9. Felek jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Ta
nács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé
ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helye
zéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét
(GDPR) és jelen szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően járnak el

17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és az Eladó között létrejött, jelen szer
ződés I. pontjában hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása,)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó
ajánlatának részeként benyújtott aján.lattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Osszerendelő táblázat

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll. 3 egymással szó szerint min
denben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyó-
lag írtak alá.

Budapest, 2021 ‚2021

~ by

Bancsics Ferenc Lévai Tibor Sándor
vezérigazgató ügyvezető

NISZ Zrt. USER Rendszerház Kft.
Vevő Eladó

NISZ Nrn’acti Infokommwiikációs Szoig’hat~’

‚~k~,Q~n Mükődő ~ USER Rendszerhóz Kit
~ utva 3.
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1. számú melléklet a. nyilvántanási számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírás.)
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I Jieszerzés tárg”a

Ajánlattevő feladata az alábbi műszaki dokumentációban részletezett követelményeknek meg
felelő háttértárolók szállítása és üzembe helyezése az Ajánlatkérő két adatközpontjában az aláb
biak szerint:

. Helyszínenként 1-1 db azonos típusú háttértároló (24 db diszkes control enclosure), eszkö
zönként minimálisan 38,4 TB hasznos tárterülettel.

Szállítás helyszíne:

. minden eszköztípus esetében:

. Adatközpontok (üzemelés helyszínei):
o - 1143 Budapest, Hungári krt. 112-114 NAV II.em gépterem
o - 1108 Budapest, Kozma utca 2. Invitech DC10 4 gépterem

. minden és suport esetében elektronikusan e-mailben az alábbi címre: KIRUI-HW@nisz.hu

1.1 Általános leírás

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek megfelelő háttértároló
eszközök kerüljenek leszállításra.
A háttértároló eszközöket úgy kell kialakítani, hogy a háttértároló rendszer a tervezett 5 éves fenn
tartási idő alatt teljesítményben és kapacitásban bővíthetőek legyenek eszközön belül.

2 Általános rendelkezései’

2.1 Gyártósemlegesség

Tekintettel a 32112015. (X. 30.) Korai. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra, ameny
nyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol
gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra. tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy
eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási
folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

3 ii ani’ er eicmel’kci kapcsolatos általános elvárások

3.1 Háttértároló eszközök

Beszerzési igény: összesen 2 darab, azonos típusú háttértároló (24 db diszkes control enclosure),
eszközönként minimálisan 38,4 TB hasznos tárterülettel (üzembe helyezési helyszínenként 1-l db)
elhelyezve.
3.2 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők,feladatok

Azonosító Köve elmén
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K-O1 A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.

K-02 A megajániott eszközök fizikai Össze- és beszereléséhez szükséges minden
eszköz, alkatrész.

K-03 Ajánlattevő feladata a 4-es fejezetben részletezett eszközök leszállítása az
Aánlatj dokutnentációban me atározott hel re.

3.3 Eszközök elhelyezése

K-04 Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított), 42 U magas, szab
ván os rackszekrén ekben kell elhel ezni.

3.4 Csatlakozás űz ellátó hálózathoz

K-OS A gépterem elektromos rendszeréhez EN 60309 32A 3 PH (1EC3Ó9 32 A 3 fázis)
csatlakozó felületeken lehet kapcsolódni, ha ezen kívül másiíjSüsú csatlakozóra
van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajáhlüüévőfeladata.
A belső elosztásrajavaslat: ~“ .‘ ‘ “ .

. 1EC320 Cl 9 (anya) — nagyobb teljesítményű eszközökhöz, ahol indokolt

. 1EC320C13 an a
K-06 Ajánlattevőnek kell gsnd.sk.dnia redundáns elosztásról minden racksze

krényben.

4 Hardware és Software eszközök

4.1 Háttértároló eszközök

Beszerzési igény: összesen 2 darab, azonos típusú háttértároló (24 db diszkes control enclosure),
eszközönként minimálisan 38,4TB hasznos tárterülettel (üzembe helyezési helyszínenként 1 - 1 db)
elhelyezve.

A 2db háttértárolóhoz szállítandó összesített kábelek a következőek:
. 8 db Sm hosszúságú betáp kábel
. 12db FC 0M3 kábel LC LC lOm
. 24 db FC 0M3 kábel LC LC Sm
. 8 db UTP CAT6e patch kábel Sm

Az eszköznek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

S-Ol Tefesen redundáns, le alább 99.999% rendelkezésre állás
S-02 A me a~ánlott háttértároló önmagában nem lehet SPOF Single point of failure
5-03 Kettős aktív vezérlő, szimmetrikus aktív-aktív működés (akár kötetek vonat

kozásában is .

5-04 Processzorba épített hardware—es tömörítési támogatási funkció (hardware-as
sisted com ression acceleration

S-OS Minimálisan 4 db, egyenként minimálisan 16 Gb/s sebességű FC csatlakozás,
benne használatos SFP+ modullal kiépítve

5-06 A interface kártyák bővíthetőségének lehetősége
. 4- on lóGbs FCwith a maximum 24 port per controller ‘
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. 2port 2SGbit Ethernet (iWarp or RoCEv2)
4 ort l2Gbit SAS (for Tierl SAS Flash ex ansion enclosure attachment

S-Q? Az eszköznek az alábbi diszk típusokat kell tánogatnia
. FCM NVMe 4.STB, 9.6TB, 19.2TB
. SSD NVMe 1.92TB 3.84TB 7.68TB 15.36TB

S-08 Minimum nettó 38,4TB TB storage pool tárterület kialakítása NVMe
diszkekből, DRAID6 -ba szervezve

A leszállított összes lemez befo adására alkalmas lemezflókok
Az alábbi RAID-szintck támogatása:

. DRAID6
DRÁID5
Kö ntosított, afikus, felhasználóbarát menedzsment szoftver
Compression, snapshot és clone funkcionalitás támogatása és az ezekhez
szüksé es esetle es licence biztosítása

5-013 Üzem közben cserélhető (hot-swappable) lemez, controller, interface kártyák,
tá gy~ ek, akkumlátorok és ventilátorok

S-Q 14 Működés közbeni (hostolt rendszerek zavartalan működésével):
. firmware/microcode/bináris upgrade a vezérlőkön és a lemezeken
. konűgurációs változtatások a lemez kiosztás megváltoztatása

LUN létrehozás, mi ráció, Volume / LUN méret növelés
Legalább 768 GB base cache, amel később le alább l.5TB-i növelhető
Legyen integrálható felügyeleti rendszerbe SNMP v3-n keresztül és saját
menedzsment szoftverrel rendelkezzen

. teljesítmény monitorozás valós időben és historikusan

. távoli management képesség
riasztások ka csán email küldési lehetősé

_____ E üthnűködés a VmWare vS 6+ h ervisorral
A háttértároló eszköznek támogatottnak kell lennie a natív Linux multipath
driver-el
A meg~jánlott eszköznek tudnai kell a 2,SM lOPS terhelés kiszol álását
Kiemelt S stems Technical Advocate támo atás
A megajánlott eszközök nem lehetnek at adott gyártónál kifutóként megjelölt
eszközök, azaz legalább az S éves tervezett fenntartási időszakra biztosítottnak
kell lennie a normál díjazású (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (sup

~portnak.

5 TeIje~itésscl kapcsolatos feladatok

5.1 Nyertes ajánlattevőfeladatai

. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az Ajánlati felhi
vásban meghatározott helyszínekre.

. Eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezi~i:
o az eszközök fizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvórás szerinti feleímkézése, mindkét oldalon.
o eszközök bekapcsolása.
o megíelelő íirm’vare verziók telepítése az eszközökre’

S-09
S-Q 1 Q

5-Qil
5-012

5-015
S-Q 16

5-017
S-Q 18

5-019
S-Q2Q
5-021
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o státuszj ellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o a felületen konfigurált tárkapacitás létrehozása,

5.2 Leszállitandók

. megrendelt eszközök;

. Dokumentáció az 5.4 pontnak megfelelően;

. Jótállásra vonatkozó dokumentumok;

. Licenc igazolások (amennyiben releváns)

A szerződés teljesítése során nyertes Ajániattevő által elkészítendő dokumentációkat elektronikus
(szerkeszthető, nem szkermelt) formában magyar nyelven kell átadnia. Az így elkészített doku
mentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatj a.
5.3 Jótáflási ás gyártói támogatási elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), 36 hó
nap jótállást ás gyártói támogatást. Ajótállási és gyártói támogatási idő kezdete a tennék átvételének
az időpontja.

Aj ótállásra vonatkozó feltételek:

3-01 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését az év minden napján 0-24 óra között te
heti me A’ánlattevő felé.

J-02 A hibabe~elentést A~ánlattevőnek 1 órán belül kell visszai azolnia.
J-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bej elentő személy neve, beosztása,

. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám)

. észlelt hibajelenség leírása,

. meghibásodás helyszíne

. hibabe’elentés száma.
3-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni

a hiba elhárítását, arantált 48 órán belüli ~avítássa1
J-05 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállással

kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, Aj ánlatkérő jogosult a me
ghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
mel nek költsé ét Nánlattevő viseli.

3-06 Ajótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos val
amennyi költséget — igy különösen a javitás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.

3-07 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan 1
hozzáférhető tartalmaicon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez.

3-08 Adatközpontok (üzembe helyezési helyszínek):
. 1143 Budapest, Hungária Ici. 112-114. NAV II. em. gépierem :
. 1108 Budapest, Kozma utca 2. Invitech DC1O 4 gépterem -~
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5.4 Dokutnentumokkal kapcsolatos elvárások

Teszt-terv

Minden, a jelen műszaki specifikációban meghatározott követelményre kell teszt esetet létrehozni,
meghatározva, bogy milyen feltételek teljesülés esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.

Minimálisan az alábbi teszteket kell elvégezni ésjegyzőkönyvezni:

. Terheléses teszt

. Funkcionális teszt

. Felhasználói teszt

. Integrációs teszt

Tesztelési jegyzőkönyv

Dokumentálja a rendszerelem alapümkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a rend
szerelemek szabályozott módon történő átadásának.

Üzemeltetési dokumentációk

. Beszerelési terv

. Kábelezési terv
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2. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap alapján)

Cikkszám Termék (szolgáltatás) megnevezése Mennyiség, Nettó egységár Nettó összá r (Ft)(Termékazonosító) (db) (Ft)
9848AG8 FLASHSYSTEM 9200 CONTROL 2 5 775 986 1 1 551 972
9848ACGB 768 GB CACHE UPGRADE 2 5 775 986 11 551 972
9848ACG3 512 GB CACHE UPGRADE 2 1 048 795 2 097 590
9848AHB3 16GB FC 4 PORT ADAPTER PMR 4 297 389 1 189 556
9848AHS5 4.8TB NVME FLASHCORE MODULE 32 1 088 571 34 834 272
5639UDTHC1 5639-FA3 PU 1YR SW MAJNT 6 975 856 5 855 136
5639UDTLCS 5639-FAU SW MAINT 3YR RGST 2 378 285 756 570

Technical Suppot Services On-site repair 72 55 668 4 008 096TSSO41 7/24 support addon month level 1
CBLG24O-1700 Power Cord (14-foot) - Drawer To PDU 8 1 080 8 640
24995810 OM3CABLELCLC1QM 12 1646 19752
97115630 OM3CABLELCLC5M 24 519 12456
D:SE99C-

LAN cable CAT6A Sm 8 763 6 104E6AKB5-E1
Összesen ár (nettó): 71 892 116
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

‚ ~t N I S Z 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NLMZETI INFOKOMMUNIKACIÓS
SZQWÁLTATO ZI{T.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégfegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően); USER
USER RENDSZER}IAZ Informatikai Korlátolt RENDSZERHÁZ Kft.
Felelősségű Társaság.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb: 01-09-
873842 szám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 13799504-2-41 Uniós adószám: HUOCCSZ.01-09-873842
Kapcsolattartó adatai
Név: Szabó Marcell Beosztás: Értékesítési vezető

Telefonszám: +36 ‘70 458 1234 E-mail cím: marcell.szabo@userrendszerhaz.hu
Cím
Székliely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám): Magyarország, 1039 Budapest, Zöld utca 2.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város; utca, házszám);

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

Cé~név:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám);

Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10102244-24281600- Bankszámla devizaneme; FIUF
01004006
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, oh IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Ktilönbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(1)];
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, l69.~.(p,g,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]:NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]; NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: vény]: NEM

Kelt .

Cégszerű aláírás
USER Rendszerhóz Kft.

1039 BR Zö d utca 2.
Adósz. 13799504-2 41
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4. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

.
NISZ

N ISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: I I Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:NISZ Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs Szol- (a TIB aláírója) (a TIE jóváhagyója)
gáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálatijkv., 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 száiulá ját ezen igazolt tétel(ek)re benyújtbatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott e~-’éb devizában Devizanem: I Erték: I
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

4361 -159 flOG ‚
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: USER Rendszerház Kit.
Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-873842
Adószám: 13799504-2-41
Képviseli: Lévai Tibor Sándor ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt USER Rendszerház Kft. a nem
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t
haladéktalanul írásban értesíteni.

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

Budapest, 2021
jy

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

USER Rendszerhal Kft
1039 Bp, Zöld utca 2.

Adósz i37995°~ 2-41

I ~ * (1) B törvény alkalmazásában

I. áihí’ha’ó szervere’:
a) az állam. a költségvetési szerv, a közteslület. a helyi önkormányzat. a nemzetiségi önkorniányzaL a társulás. az egyházi

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

b,) az olyan bel~ldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következő feltételeknek;

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzniosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa nicgismerhető.

bb) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a Kettős adóztatás elkerülésérol szóló egyezménye van.

be~ nem minősül a társasági adóról ás azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellcnórzött külfölditarsaságnak.
hd) a gazdálkodó szervezetben köz”etlenül vagy Közvetetten több mint 25°!o-os tulajdormal. befolyással vagy szavazati jog

gal bíró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bh) ás be,) alpont szerinti
Feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet ás a vízilárstllat. amely megfelel a kővetkező feltételeknek:
ca) ‚czető tisztségviselői mcgismcrhctők.
eb) a civil szervezet ás a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági ~gvüttmüKödási ás Fejlesztési Szer’ ezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kel
tos adóztatás elkerüléséröl szóló egyezmény e ‘an:
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

Egyéb no-
Leltári nosító Szülő- Szállj

Főesz- . . ‚ Szál-Sor- azonosító Típus- ( IMEI köz* d eszköz tasi elm . . Gyárt
lao .szám az Megnevezés Gyári szám szám, MAC I / N b leltari Telep- o neveszám (Vonal

eszközön nevekód) Address, száma hely
stb)

l-Ja Főeszköz oszlop “N-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szülőeszköz leltéri szám” op megfelelő celláját a főeszközénck leltári
azonositájával.
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