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Vallalkozasi szerzodes

amely letrejott egyreszrdi a

NISZ Nemzeti infokommunikacios Szolgaltato Zartkdn3en Mukodfi Reszvenytarsasag

Szekhely:

Cegjegyzekszam:

Adoszam:

Bankszamlaszam:

Kepviseid;

a tovabbiakban: Megrendelo

1081 Budapest, Csokonai u. 3.

01-10-041633

10585560-2-44

K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001

Varga Dezso gazdasagi vezerigazgato-helyettes es

Nagy Robert Tibor, uzemeltetesi vezerigazgato helyettes egyuttesen

masreszrol a

POLYSYS Vallalkozo es Befektetd Kft.

Szekhely: 1162 Budapest, Margithaza utca 1.

Cegjegyzekszam: 01-09-071213.

Adoszam: 10440658-2-42.

Bankszamlaszam: 11600006-00000000-78192472.

Kepviseid: Polyak Ferenc ugyvezetd

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozo),

a tovabbiakban: Vallalkozo,

egyuttesen a tovabbiakban Feiek kdzdtt az alulirott helyen es iddben, az alabbi feltetelekkel.

1. Eldzmenyek

Megrendelo„Kormdnyzati Hitelesites szolgaltato rendszerhez (GovCA) Polysys idopecsetszerversupport
beszerzes" targyu beszerzesi eljarast folytatott le. Az eljarasban Megrendeld a Vallalkozot hirdette ki az

eljaras nyertesekent, amelyre tekintettel FeIek a jelen Vallalkozasi szerzddest (a tovabbiakban:
Szerzodes) kotik. FeIek megallapftjak, hogy jelen Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a

(Szerzddeshez fizikailag nem csatolt) Vallalkozo altal benyujtott ajanlat.

2. A Szerzddes targya

Megrendeld a hasznalataban levd mindsitett iddbelyegzd rendszer muszaki tamogatasa celjabol

a) alkalmazott specialis funkcionalitasu iddbelyegzd szerver 4 db polyTSA iddbelyegzd alkalmazas

licenckdvetesenek es uj verzioihoz vald hozzaferesenek biztositasara, tovabba

b) tamogatasi szolgaltatas (gyartoi support) nyujtasara
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keri fel Vallalkozot a jelen Szerzodesben, valamint a Muszaki leiras 1. szamu mellekletben foglaltak

szerint.

3. Valialkoz6 jogai kdtelezetts^gei

3.1. Vallalkozo kijelenti, bogy rendelkezik a tevekenysege folytatasahoz es a Szerzodes teljesi'tesehez
szukseges szakertelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kello szabad kapacitassal, I'gy a
jelen Szerzodesben meghatarozott feladatok teljesi'tesere kepes.

3.2. Vallalkozo felelos az altala nyujtott tevekenyseg minosegi megfelelosegeert, szakszerusegeert es
teljes korusegeert. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra, bogy a teljesi'tes soran a lebeto legnagyobb
merteku gondossaggal jar el.

3.3. Vallalkozo koteles a feladatait a Szerzodesben es a Muszaki Leirasban leirtak szerint teljesfteni.

3.4. Feiek megallapodnak abban, bogy Vallalkozo a Megrendelo utasitasai szerint koteles eljarni, e
korben koteles Megrendelot baladektalanul figyelmeztetni abban az esetben, ba a Megrendelo

celszerutlen vagy szakszerutlen utasftast ad. A figyelmeztetes elmulasztasabol eredo karert Vallalkozo
felelos.

3.5. Amennyiben a Szerzodes teljesitese soran olyan korulmeny all elo, amely akadalyozza vagy gatoija

a Vallalkozot a megallapi'tott bataridore torteno teljesftesben, a Vallalkozonak baladektalanul irasban
ertesi'tenie kell a Megrendelot a kesedelem varbato idotartamarol es okarol. Az ertesftes
elmulasztasabol eredo karert a Vallalkozo felelosseggel tartozik.

3.6. FeIek rogzftik, bogy a Szerzodesbol eredo feladatai teljesitesere a Vallalkozo - Megrendelo
elozetes tajekoztatasat kovetoen - jogosult a felkeres ajanlatteteire einevezesu dokumentumban elofrt
alkalmassagnak megfelelo kozremukodot igenybe venni. Amennyiben a jelen Szerzodesben
megbatarozott barmely szolgaltatast a Vallalkozo kozremukodo utjan teljesfti, akkor a kozremukodd

tevekenysegeert ugy felel, mintba azt maga vegezte volna. Vallalkozo fokozott felelosseget vallal azert,
bogy a jelen Szerzodes teljesftesebe altala bevont szemelyekkel, kozremukodokkel munkajuk,

bozzajarulasuk aranyaban elszamol. Megrendelot fizetesi kotelezettseg - jelen Szerzodesben

szabalyozottak szerint - kizarolag Vallalkozo iranyaban terbeli.

3.7. Vallalkozo a polgari jog szabalyai szerint felel minden olyan kesedelemert vagy bianyossagert, es
az ebbol fakado karert, amely abbol ered, bogy feladatait nem a megfeleld bataridoben, nem az adott

belyzetben elvarbato modon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesfti.

3.8. Vallalkozonak a Szerzodessel erintett munkakat ugy kell megvalosftania, bogy az minden

tekintetben megfeleljen a Muszaki Lefrasban foglaltaknak.

4. Megrendel6 jogai is k6telezetts6gel

4.1. Megrendelo a 2. pontban, valamint a Muszaki Lefrasban reszletezett feladatok szerzodesszeru

teljesftese eseten a 6.1. pontban megbatarozott dfjatfizeti meg Vallalkozonak.

4.2. Megrendelo koteles a munkavegzesbez szukseges minden rendelkezesere allo informaciot,
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adatot, dokumentumot Vallalkozonak atadni a Vallalkozo reszerol a Megrendelo fele kozolt igenytol
szamitott 2 munkanapon belul (kiveve, ha ezt harmadik szemely joga kizarja). Megrendelo koteles a
szerzodeskoteskor hatalyos Adatmentesi'tesi Szabaiyzatanak a szerzodeses feladatok szempontjabol

reievans reszeit a Vallalkozo szamara megismerhetove tenni.

4.3. Megrendelo szavatol azert, hogy - a Vallalkozo teljesi'tesehez - altala a Vallalkozonak atadott

informaciok, adatok, dokumentumok teljes koruek es a valosagnak megfelelnek.

4.4. Megrendelo barmilyen, a Szerzodes teljesitesevel kapcsolatos informaciot bekerhet a

Vallalkozotol, es jogosult azokat ellenorizni.

4.5. A Megrendelo jogosult a Vallalkozo tevekenyseget barmikor ellenorizni. A Megrendelo jogosult

az elvegzendo feladatok vegrehajtasat, azok befejezeset megelozoen is ellenorizni.

5. A Szerzddes hatalya, teljesftes helye

5.1. Feiek jelen Szerzodest hatarozott idotartamra kotik, a Szerzodes a mindket Pel altali alafras

napjatol lep hatalyba es 2022. julius 11. napjaig tart. Amennyiben a FeIek eltero idopontban frjak ala a

Szerzodest, akkor az a kesobb alai'ro fel alai'rasanak napjan lep hatalyba.

5.2. A teljesftes helye: NISZ Zrt. szekhelye, budapesti telephelyei, helyszfnei.

6. Villalkoz6i dfj

6.1. A Szerzodes szerinti feladatok, a llcenckovetes es a tamogatas biztosftasa ellenertekekent
egyiittesen - beleertve a feladat ellatasahoz szukseges jogfolytonos, valamint a Szerzodes teljes

idotartama alatt nyujtando llcenckovetes biztosftasat is - Vallalkozo havonta 880.000,- Ft + Afa, azaz
nyolcszaznyolcvanezer forint + altalanos forgalmi ado, osszesen 10.560.000,- Ft + AFA, azaz tfzmillio

otszazhatvanezer forint + altalanos forgalmi ado dijazasra jogosult.

FeIek rogzftik, hogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljesfteskor hatalyos jogszabaiyi
rendelkezesek az iranyadoak.

Tort idoszak eseten a fizetendo dfj a teljes targyidoszaki dfj naptari napok alapjan szamftott idoaranyos

resze, de a fizetendo dfj nem haladhatja meg a Szerzodes szerinti teljes targyidoszaki dfj osszeget.

6.2. A vallalkozoi dfj a szerzodesszeru teljesfteshez szukseges valamennyi koltseget es dfjat magaban

foglaija, Vallalkozo mas jogcfmen tovabbi dfj felszamftasara nem jogosult, tovabbi koltsegek

megterfteset semmilyen jogcfmen nem igenyelheti.

6.3. Fizetesi felteteiek

6.3.1. A 2. pontban foglalt feladat teljesfteserol havonta, a FeIek altal alafrt Teljesftest Igazolo Bizonylat

(2. szamu melleklet) alapjan, annak kiallftasat kovetden allftja ki Vallalkozo a szamvitelrol szolo 2000. evi

C. torveny alapjan kiallftott szamlat es azzal egyutt nyujtja be a Megrendelonek. A szamlanak meg kell
felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny (Afa tv.) elofrasainak. A benyujtando

szamla kotelezo melleklete az elofrasnak megfeleloen kiallftott es alafrt Teljesftest Igazolo Bizonylat.
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A Feiek rogzitik, hogy a szamla erteke a Megrendelo altal atutalassal kerul kifizetesre a szamla
Megrendeld altali kezhezvetelet koveto 60 napon belul.

Vallalkozo a kesedelmes kiegyenlftes eseten a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese szerinti kesedelmi kamat
felszami'tasara jogosult a kesedelmi idore.

6.3.2. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:
-  a szamlan szerepeltetni szukseges a szallitott eszkozok/szolgaltatasok megnevezeset,

VTSZ/TESZOR szamat,

-  a szamlan fel kell tuntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodo

Reszvenytarsasag (NISZ Zrt.) nevet, cimet es az altala megadott belso azonositasra szolgalo
szerzodes szamot,

-  a fizetesi hataridokent a szamla kezhezveteletol szamitott 60 napot,

-  a szamlan fel kell tuntetni a bankszamlaszamot, a bank nevet, valamint az adoszamot,

-  a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" einevezest.

6.3.3. Vallalkozo a szamlat egy eredeti peldanyban koteles benyujtani a Megrendelo kozponti iktatojaba
(1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy - tekintettel arra, hogy a Megrendelo lehetove teszi az elektronikus
szamla befogadasat is - az elektronikus szamlat az e invoice@nisz.hu e-mail cimere. A 6.3.1. pontban
meghatarozott fizetesi hatarido a Megrendelo kozponti iktatojaba torteno kezhezveteletol vagy az
elektronikus szamla erkeztetesetol szamft. A szamla kotelezo mellekletei az eloirasnak megfeleloen
kiallftott, a Megrendelo reszerol teljesitesigazolasra jogosult szemelyek mindket Pel altal alafrt
Teljesftest Igazolo Bizonylat, ellenkezo esetben a szamla visszakuldesre kerul.

6.3.4. Vallalkozo a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban (neveben, cegformajaban,
adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezett valtozasrol koteles a Megrendelot 8 naptari napon belul
irasban tajekoztatni, valamint az ertesitest a treasurv@nisz.hu e-mail ci'mre is megkuldeni.

6.3.5. Vallalkozo koteles nyilatkozni adatairol a 3. sz. melleklet kitoltesevel es a Megrendelo reszere
torteno atadasaval (Nyilatkozat Partner adatairol).

6.3.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendelo a Szerzodessel kapcsolatban az elolegfizetest
kizarja.

6.3.7. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kulonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo penzugyi teljesiteset
adoigazolas benyujtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ugy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerint jar el a kifizetes soran.

6.3.8. Amennyiben a fizetesi hatarido munkaszuneti napra, iinnepre vagy bankszuneti napra esik, akkor
a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlftesenek hatarideje. Amennyiben a Megrendelo kifogast
emel a benyujtott szamlaval kapcsolatban, ugy a szamlat a szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10
naptari napon beltil visszakuldi a Vallalkozonak. A fizetesi hatarido a szamla ujboli benyujtasat kovetden
ujrakezdodik.

7. A Szerzdd^s teljesft^se, hatiriddk meghat^roz^sa
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7.1. A szerzodeses feladatok teljesitesenek hatarideje:

• Vallalkozo a Szerzodes hatalybalepesetol szamitott legfeljebb 3 (harom) munkanapon belul
koteles a Szerzodes 2. a) pontjaban megjelolt feladatat teljesiteni, es leszallitani es biztositani a
Muszaki lei'ras 2. pontja szerinti alkalmazasok licensz kovetes biztositasarol szolo igazolast.

• Vallalkozo a Szerzodes 2. b) pontjaban megjelolt feladatot 2021. julius 12. napjatol 2022. julius
11. napjaig tarto idotartam alatt kell teljesitenie, a Muszaki lefras 3. pontjaban rogzitett modon,
az ott megjelolt hataridoben.

7.2. Vallalkozo a frissfteseket, illetve azok letolthetoseget Megrendelo a Szerzodes 10.1. pontjaban
kijelolt kapcsolattartoja reszere interneten keresztui, a LicenceAdmin@nisz.hu ci'mre email-ben

megkuldott webes elerhetosegen biztosi'tja. Az egyes verziok telepfteset a sajat rendszerere
Megrendelo vegzi.

7.3. Vallalkozo a licensz igazolo, illetve a licencek rendeltetesszeru, jogszeru hasznalatahoz szukseges

valamennyi dokumentum eredeti peldanyat a szerzodes alai'rasat, illetve az egyes verziovaltasokat

koveto 3 munkanapon belul adja at Megrendelo kapcsolattartojanak. Feiek a teljeskoru dokumentacio
atadas-atvetelet jegyzokonyvben rogzitik. Megrendelo reszerol a jegyzokonyvfelvetelere a 7.4. pontban

meghatarozott szemelyek kozul barmely szemely egyszemelyben jogosult. Vallalkozo a licensz jogszeru
hasznalatahoz kapcsolodo valamennyi dokumentumot elektronikusan a LicenceAdmin(5)nisz.hu e-mail

cimre is megkuldi.

7.4. Megrendelo reszerol teljesftesigazolasra az alabbi szemelyek egyuttesen jogosultak:

Varga Dezso gazdasagi vezerigazgato-helyettes es Nagy Robert Tibor, uzemeltetesi vezerigazgato

helyettes egyuttesen

7.5. Amennyiben a Megrendelo a reszere felkinalt teljesitest nem tekinti szerzodesszerunek, ezt a
FeIek jegyzokonyvben rogzitik es Megrendelo ebben az esetben kiegeszftest, modositast jogosult kerni,
melyet a Vallalkozonak a Megrendelo altal tuzott pothataridoben el kell vegeznie.

8. K6tb6r

8.1. Amennyiben Vallalkozo a Muszaki Lefrasban meghatarozott feladatot hataridoben nem teljesfti,
akkor ez kesedelmes teljesitesnek minosiil. Ebben az esetben Vallalkozo kesedelmi kotbert koteles

fizetni. A kesedelmi kotber merteke minden megkezdett kesedelmes nap utan naponta 1%. A kesedelmi
kotber maximalis merteke a kotberalap 20%-a. A kesedelmi kotber alapja (kotberalap) a havi vallalkozoi

dij netto erteke.

8.2. Szerzodo FeIek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo hibas teljesites eseten hibas teljesitesi kotber
fizetesere koteles, a hiba Megrendelo altali jelzesetol kezdodoen a hiba kijavitasaig terjedo idoszak alatt
minden hibas teljesftessel erintett napra, amelynek merteke a kesedelmi kotber mertekevel
megegyezik. A kotber maximalis merteke a kotberalap 20%-a. A hibas teljesitesi kotber alapja
(kotberalap) a havi vallalkozoi dij netto erteke.

8.2. Amennyiben a Szerzodes barmely, Vallalkozonak felrohato okbol szunik meg, ugy a Vallalkozo
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koteles a Megrendelo reszere meghiusulasi kotbert fizetni, amelynek merteke a vallalkozoi dfj netto
ertekenek 30 %-a.

8.3. Amennyiben a Vallalkozo megserti a Szerzodesben megallapitott titoktartasi kotelezettseget,
titoksertesenkent, illetve adatsertesenkent 1.000.000,- Ft (azaz egymillio forint) osszegu kotbert koteles

fizetni (titoksertesi kotber).

8.4. Vallalkozo tudomasul veszi, bogy a Megrendelo - a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V.
torveny (Ptk.) 6:187. §-ara figyelemmel - jogosult a kotbert meghalado karanak ervenyesftesere.

8.5. Vallalkozo tudomasul veszi, bogy a kotberfizetesi kotelezettseg alol a Ptk. 6:142. §-aban
megbatarozottak szerint mentesulbet.

8.6. A Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesitot allft ki, es ennek osszeget jogosult a vallalkozoi

dijba beszamitani.

8.7. Barmely nem szerzodesszeru teljesites jogi fenntartas nelkuli elfogadasa a Megrendeld reszerol
nem ertelmezbeto joglemondaskent azon igenyrol vagy igenyekrol, amelyek a Megrendelot

szerzodesszeges kovetkezmenyekent megilletik.

9. A Szerz6des m6dosftasa, megszuntet^se es megszdn^se

9.1. Szerzodo Feiek megallapodnak abban, bogy jelen Szerzodest kizarolag frasban modositbatjak.

9.2. A Megrendelo a Szerzodest a teljesftesenek megkezdese utan barmikor indokolas nelkul azonnali

batallyal felmondbatja. Amennyiben Megrendelo a Szerzodest indokolas nelkul azonnali batallyal
felmondja, ugy koteles a Vallalkozo altal mar teljesftett szolgaltatasok ellenerteket Vallalkozo reszere

megfizetni. A Vallalkozo ezen feliil semmilyen tovabbi kovetelessel nem elbet Megrendeldvel szemben.

9.2. A Megrendelo a Szerzodestol a teljesites megkezdese elott elallbat, azt kovetden a teljesftesig a

Szerzodest azonnali batallyal felmondbatja, amennyiben Vallalkozo barmely, a Szerzddesben foglalt

kotelezettseget megszegi, igy kulonosen:

a) a teljesftesi bataridd lejarta eldtt nyilvanvaldva valt, bogy a Vallalkozd a szolgaltatasat az

esedekessegkor nem tudja teljesfteni, es a teljesites emiatt a Megrendeldnek mar nem all

erdekeben;

b) a teljesitesi bataridd lejarta eldtt nyilvanvaldva valt, bogy a teljesites bibas lesz, a Megrendeld

a biba kijavitasara vagy kicserelesre megfeleld batariddt tuzdtt, amely eredmenytelenul telt

el;

c) Vallalkozd a Szerzddes rendelkezeseivel ellentetesen von be kdzremukdddt;

d) a Szerzddesben foglalt barmely batariddt elmulaszt, es a Megrendeld altal tuzdtt pdtbataridd
is eredmenytelenOl telik el, ideertve azt az esetet is, ba a kesedelemmel erintett napok szama

miatt a Vallalkozdval szemben maximalis merteku kesedelmi kotber ervenyesitbetd,

e) a Szerzddesben foglalt barmely kotelezettseget bibasan teljesiti, es a bibat a Megrendeld altal
a kijavitasra vagy kicserelesre tuzdtt batariddben sem javitja ki megfelelden, ideertve azt az
esetet is, ba a bibas teljesitessel erintett napok szama miatt a Vallalkozdval szemben maximalis
merteku bibas teljesitesi kotber ervenyesitbetd;

f) ba a Vallalkozdval szemben jogerds elmarasztald batarozatot boznak a Vallalkozd szakmai
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tevekenyseget erinto szabalysertes vagy buncselekmeny miatt;
g) a Vallalkozo fizeteskeptelenne valik, ellene felszamolasi eljaras indul, illetve a Vallalkozo csod-

vagy vegelszamolasi eljarast kezdemenyez;
h) ha azt a Szerzodes rendelkezese lehetove teszi.

Megrendelo gyakorolhatja a szerzodesszegesbol eredo jogait, illetve igenyelheti karainak megterfteset
a 8.5. pontban foglaltak szerint.

9.3. A Vallalkozo a Szerzodestol elallhat, amennyiben
a) a Megrendelo celszerutlen, illetve szakszerutlen utasftast ad, es a Vallalkozo figyelmeztetese

ellenere az utasitastfenntartja;
b) ha a munkat kijelolt helyen kell vegezni, es ezt a munkahelyet a Megrendelo munkavegzesre

alkalmas allapotban, a Feiek altal egyuttesen megszabott megfelelo hataridon belul nem

bocsatja rendelkezesre.

Amennyiben a Vallalkozo elallasara emiatt kerul sor, Vallalkozo karteritesre is igenyt tarthat.

A felmondast - ajanlott - tertivevenyes level formajaban kell a masik felnek megkuldeni.

9.4. Szerzodo FeIek megallapodnak abban, bogy a Szerzodest indokolt esetben, kozos megegyezessel

frasban megszuntethetik. Ebben az esetben a FeIek kozosen alairt okiratban rendelkeznek a Szerzodes

megszunesevel kapcsolatos elszamolasrol, es a Feleknek a megszuntetesrol rendelkezo okiratban

meghatarozott megszunesi idopontig megfennallo es teljesitendo feladatairol.

9.5. FeIek megallapodnak abban, bogy a Szerzodes barmely okbol torteno megszunese eseten

Vallalkozo haladektalanul koteles Megrendelo reszere visszaszolgaltatni minden, a feladat teljesi'tesevel
kapcsolatosan reszere atadott, vagy birtokaba jutott adatot, informaciot, dokumentumot fuggetlenul az
adathordozo jellegetol.

10. Kapcsolattart^s

10.1. A Szerzodesben szabalyozott egyuttmukodes soran a szakmai kapcsolattartasra az alabbi
szemelyek jogosultak:

Megrendelfi r6szer6l:

Nev: Eiek Jozsef

Beosztas: osztalyvezeto

Mobil: +36304759069

E-mail: elek.jozsef@nisz.hu

V^llaikozd r^sz^rdl:

Nev: Juhasz Agnes
Beosztas: fejiesztesi igazgato

Telefon: +36309622016

E-mail: agnes.juhasz@polysys.eu
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10.2. Feiek vallaljak, hogy folyamatosan fenntartjak fenti szemelyek elerhetoseget vagy megfelelo
helyettesftesrol haladektalanul gondoskodnak.

10.3. FeIek a kapcsolattartas modjara vonatkozoan elsodlegesen a kapcsolattartonak kuldott es
visszaigazolt e-mailen torteno kapcsolattartasban allapodnak meg.

10.4. Az e-mail utjan egymasnak kuldott uzeneteket mindket fel irasos formanak fogadja el. Az ertesi'tes
akkor valik joghatalyossa, ha azt a cfmzett visszaigazoltan atvette: arrol automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas erkezett.

10.5. FeIek kijelentik, hogy minden esetben - meg akkor is, ha az akadalyt a masik felnek a kozles nelkul
is ismernie kellett - kotelesek egymast ertesfteni, ha a Szerzodesben vallalt valamely kdtelezettseg
teljesftese elore lathatoan akadalyba utkozik.

10.6. FeIek rogzitik, hogy a FeIek altal a 10.1. pontban kijelolt kapcsolattartok szemelyeben, illetve a
7.3. pontban meghatarozott teljesitesigazolasra jogosult szemelyekben bekovetkezo esetleges
valtozasok nem igenyelnek szerzodesmodosftast, a valtozasrol a feIek 8 napon belul frasban ertesftik
egymast.

11. Titoktartis

11.1. FeIek megallapodnak, hogy a Szerzodes tartalma, annak barmely kikotese, az abban foglalt
muszaki, penzugyi es egyeb informaciok nem hozhatok nyilvanossagra, alabbi kivetellel:

• Megrendelo kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy Vallalkozo Megrendelore referenciakent
hivatkozzon kizarolag csak a szerzodes targyanak es osszegenek megadasaval kozbeszerzesi es

egyeb ajanlataiban.

11.2. Vallalkozot, tovabba a Vallalkozo altal a teljesitesbe bevont szakembereit titoktartasi

kotelezettseg terheli a Szerzodes teljesftese soran tudomasara jutott minden teny, adat es valamennyi,
a Megrendelo mukodeset erinto informacio tekinteteben (Bizalmas informaciok).

11.3. Vallalkozo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a

Megrendelo jogosult a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra,

hogy a teljesitesbe bevont alkalmazottaival a titoktartasi kotelezettseget betartatja es ennek
megfeleloen foglalkoztatja az alkalmazottakat a jelen Szerzodes keretebe tartozo feladatok elvegzese
soran.

11.4. Nem mindsulnek Bizalmas informacionak az alabbiak

• Az informaciot a Vallalkozo mar a kozles idopontjaban ismeri,

• Az informaciok koztudomasuak es a nyilvanossag rendelkezesere allnak, kiveve, ha az ilyen
ismertseg vagy nyilvanossag a bizalmas informacioknak az atvevo reszerol torteno jogosulatlan
kiadasabol szarmazik;

• Annak kiadasat az atvevotol torveny vagy egyeb jogszabaly, bfrosagi hatarozat vagy mas
hatosagi eljaras megkoveteli.

11.5. A titoktartasi kotelezettseg - amennyiben jogszabaly maskent nem rendelkezik - a Szerzddes
megszunese utan 5 evig all fenn.
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12. Vis Major

12.1. A Vallalkozo nem felel azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesites vagy meghiusulas vis
maior eredmenye.

12.2. A jelen pent ertelmezese szempontjabol Feiek „vis maior"-nak tekintik azokat az esemenyeket,
amelyek a Vallalkozonak nem felrohato modon, erdekkoren ki'vul, Vallalkozo reszerol elhan'thatatlanul

kovetkeznek be, es amelyek Vallalkozo szerzodesszeru teljesiteset akadalyozzak vagy kesleltetik, felteve,
hogy ezen korulmenyek a Szerzodes alafrasat kovetoen jonnek letre es az emiitett idopontban meg nem

voltak elore lathatoak es nem voltak elharfthatoak, I'gy kulonosen:

a) termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan stb.);
b) tuz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;

c) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezddes;

d) haboru vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgositas, rekviralas

vagy embargo;

e) sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsiny, polgarhaboru es
terrorcselekmenyek;

f) zendules, rendzavaras, zavargasok.

12.3. A vis maiornak kozvetlen osszefuggesben kell allnia a Vallalkozo tevekenysegevel, mely

osszefuggest Vallalkozonak irasban igazolnia szukseges.

12.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerzodesben foglalt hataridok nem teljesfthetoek, errol Vallalkozo
koteles a Megrendelot irasban tajekoztatni es a tajekoztatas alapjan FeIek kotelesek egyeztetni
egymassal a Szerzodes teljesftesenek tovabbi modjarol. Amennyiben a Megrendelo egyeb iranyu frasos
utasftast nem ad, a Vallalkozonak tovabb kell teljesftenie szerzodeses kotelezettsegeit, amennyiben az
esszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden esszeru alternatfv modot a teljesftesre.

12.5. A vis maiorra hivatkozo felet terheli annak bizonyitasa, hogy a vis maior esemenynek a
szerzodesszeru teljesftesre kihato kovetkezmenyet az adott helyzetben elvarhato gondossagtanusftasa
eseten sem - vagy csak aranytalan aldozat aran - lehetett volna elharitani.

12.6. Amennyiben a vis maior idotartama meghaladja a 30 naptari napot, a Megrendelonek jogaban all
a Szerzodestol irasban elallni. Ez esetben mindketfel maga viseli a vis maior miatt felmerult karat.

13. Vegyes is zar6 rendelkez^sek

13.1. FeIek a Szerzodessel kapcsolatos jogvitaikat megkiserlik bekes uton rendezni. Amennyiben a FeIek
a kozottukfennallo jogvitat 15 napon belul nem tudjak rendezni, ugy birosaghoz fordulhatnak.

13.2. A jelen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog - kulonos tekintettel a Polgari
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny vallalkozasi jogviszonyra vonatkozo rendelkezesei - az
iranyadok.

13.3. A Szerzodes a Szerzodo FeIek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza.

13.4. FeIek megallapodnak, hogy amennyiben a Szerzodes barmely rendelkezese utobb ervenytelennek
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minosul (reszleges ervenytelenseg), a Szerzodes tobbi reszet ervenyesnek tekintik, kiveve, ha a Feiek
egyuttes irasbeli nyilatkozata alapjan aztaz ervenytelen resz nelkul nem kbtbttek volna meg.

13.5. Ha barmelyik fel egy vagy tbbb esetben nem ragaszkodik a jelen Szerzodesben meghatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltetelnek
a jovobeni teljesiteserol, vagy ugyanazon jog jovdbeni gyakorlasarol is le fog mondani, vagy a
koveteleseitol el fog allni. A Szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsolodo barmilyen jogrol torteno
lemondas csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

13.6. FeIek a Szerzodes alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezd ervenyunek fogadjak
el.

13.7. A Szerzodes 3 eredeti peldanyban keszult, melybol 2 peldany Megrendelot, 1 peldany Vallalkozot
illeti. ASzerzodest FeIek elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag
irtak all

13.8. Ezen Szerzodes elvlaszthatalan reszet kepezik az alabbi mellekletek.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: Muszaki Leiras

2. szamu melleklet: Teljesitest Igazolo Bizonylat minta

3. szamu melleklet: Nyilatkozat Partner adatalrol

Budapest, 2021.....OG..:5o- Budapest, 2021., .01.,

so gazdasagi vezerigazgato-

. helyettes es U- •

^Nagy Robert Tibor, uzemeltetesi
vezerigazgato helyettes

Polyak Ferenc

ugyvezeto

POLYSYS Vllalkozo es Befektetd Kft.

Vllalkozo

NISZ Nemzeti Infokommunikacios

Szolgltato Zartkoruen Miikbdo

Reszvenytarsasag

Megrendelo

NISZ Nemzeu infokommunikAdW
ZArtUMen Mak646 RAs^vAnytArsasAg

1031 Budapest, CRokonsi utca 3.
Addsxim: 10585560-2-44

51.
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3. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Nyilatkozat partner adatairol

Muszaki lefr^s

N
NEMZETI infokommunikacios
SZOLGALTATO ZRT.

„Kormanyzati Hitelesftes szolgaltato rendszerhez (GovCA) Polysys
idopecset szerver support beszerzes"

muszaki melleklet
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1. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Muszaki leiras

1. A tamogatando eszkdzok meghatarozasa
Jelen eljaras kereteben a NISZ Zrt. (tovabbiakban: Ajanlatkero) meglevo minosltett
idobelyegzo rendszerenek muszaki tamogatasa celjabol 4 db specialis funkcionalitasu
idobelyegzo szervert kell tamogatni, melyet Ajanlatkero a belso piacon torteno elektronikus
tranzakciokhoz kapcsolodo elektronikus azonositasrol es bizalmi szolgaltatasokrol, valamint
az 1999/93/EK iranyelv hatalyon kivtil helyezeserol szolo 910/2014 EU Rendelet (elDAS)
szerinti minositett idobelyegzes szolgaltatas nyujtas^oz hasznal.
A tamogatott eszkozok megfelelnek az elDAS, az e-iigyintezes es bizalmi szolgaltatasok
altalanos szabalyairol szolo 2015. evi CCXXll. torveny (E-iigyintezesi tv.), ezen
jogszabalyokhoz kapcsolodo alsobb szintu jogszabalyok valamint muszaki szabvanyok es
szakmai ajanlasok vonatkozo eloirasainak, Igy peldaul az elDAS rendelet 42. cikke szerinti
kovetelmenyeknek.

2. Beszerzes celja

A beszerzes celja az Ajanlatkero meglevo, es alabb felsorolt szoftverlicencei kovetesenek es
uj verzioihoz valo hozzaferesenek jogfolytonos biztositasa, tovabba tamogatasi szolgaltatas
(gyartoi support) nyujtasa a szoftver termekekhez, jogfolytonosan, szerzodeskotestol, de
legkorabban 2021. julius 12-t612022. jiilius 11-ig.

govca-qts-6-a

- polyTSA appliance build version ....

Version: V3.0.02241949

ISO Date: 2018. marc. 14., szerda, 17.43.35 CET

Repo Date: Sun Jan 28 18:32:35 CET 2018

- polyTSA application version ....

V3.1.0 b396-20181129

govca-qts-7-b

- polyTSA appliance build version ....

Version: v3.0.02241949

ISO Date: 2018. marc. 14., szerda, 17.43.35 CET

Repo Date: Sun Jan 28 18:32:35 CET 2018

- polyTSA application version ....

V3.1.0 b396-20181129

govca-qts-8-a

- polyTSA appliance build version ....

Version: v3.0.02241949

ISO Date: 2018. marc. 14., szerda, 17.43.35 CET
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1. szamu melleklet

NISZ Nemzeti infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Muszaki iefras

Repo Date: Sun Jan 28 18:32:35 CET 2018

- polyTSA application version ....

V3.1.0 b396-20181129

- polyTSA appliance build version ....

Version: v3.0.02241949

ISO Date: 2018. marc. 14., szerda, 17.43.35 CET

Repo Date: Sun Jan 28 18:32:35 CET 2018

- polyTSA application version ....

govca-qts-9-b V3.1.0 b396-20181129

3. Tamogatas

A tamogatott berendezeshez nyeites Ajanlattevo a szerzodes mindket fel altali alai'rasatol
2022. jiilius 11-ig gyartoi tamogatas szolgaltatast kell biztosi'tson az Ajanlatkero reszere.

A tamogatasi szolgaltatasokra vonatkozoan legalabb 5x8 rendelkezesre allasii, vagyis
munkanapokon 9-17 ora kozotti (szolgaltatasi ido), e-mailes es telefonos tamogatas
sziikseges. Ajanlattevonek a szolgaltatasi idon kivtil emailen vagy ticketing rendszeren
keresztUl kell biztosftani Ajanlatkero hibabejelentesenek folyamatos fogadasat. A
hibabejelenteseket legkesobb kdvetkezo munkanap vissza kell igazolni.

A szolgaltatasi idon kfvuli bejelentesre a kdvetkezo szolgaltatasi idoben (munkanapon) 2 oran
belul valaszolni sziikseges.

Nyertes Ajanlattevonek vallalnia kell, hogy szoftver meghibasodas eseten a hibat 15 napon
beliil dijmentesen kijavitja, illetve hardware vagy operacios rendszerre vonatkozo problema
eseten is egyiittmukddik a hiba felderiteseben.
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2. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesi'test igazolo bizonylat 1.0

TEUESfT^ST IGAZ0L6 BIZONYLAT

K^szult

Hely: Datum:

Jelen vannak:

Vallalkoz6/ Sz^llftd c^g neve: Kepviselo neve, beosztasa:

Megrendeld:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviselo (1) neve, beosztasa:

(a TIB alafroja)
Kepviselo (2) neve, beosztasa:

(a TIB jovahagyoja)

Termek/szolgaltatas megnevezese:

Szerzodes targya:

Szerzodes szama:

Teljesftes igazolas targya:

Teljesftes szerzodes szerinti uteme/datuma:

Teljesftes tenyleges datuma:

Megjegyzes:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallfto az arut, termeket vagy eszkozt a Megrendelo
telephelyere szallitotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak szerint. A
teljesftest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,
minosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosites, mas ) a teljesftest igazolo

szakteruletnek atadasra kertiltek; a teljesftes a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek megfelel.
A fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesftest igazolo szakterulet visszakereshetd modon

megorizni koteles.

A Vallalkozo/Szallfto szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja.

Elfogadott netto teljesftmeny ertek (Ft):

0 szerzddesben meghatdrozott egyeb devizdban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesftesbol visszatartott

(joteljesftesi) garancia, kotber (Ft):

Szallfto kepviseloje Megrendelo kepviseloje (1)

Megrendelo kepviseloje (2)
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NYILATKOZAT PARTNER ADATAIR6l

Azonosfto adatok:

Teljes nev [cegjegyzeknek megfeleloen):

POLYSYS Vallalkozo es Befekteto kft.

Rovid nev [cegjegyzeknek megfeleloen):

POLYSYS kft.

Ceeiegyzek szam, EV szam, mukodesi engedely szam, bi'rosagi nyilvantartasi szam,

egyeb szann [megfelelo alahuzando):
01-09-071213

Adoszam: 10440658-2-42 Unibs adoszam: HU10440658

Kapcsolattarto adatai

Nev: Polyak Ferenc Beosztas: ugyvezetS

Telefonszam: +36 30 636 2441 E-mail elm: ferenc.polyak@polysys.eu

Cim

Szekhely [orszag, irdnyltoszdm, varos, utca, hazszam):

Levelezesi cim, amennyiben elter a szekhelytdl [orszag, Irdnyitoszam, varos, utca, hazszam):
Magyarorszag 1162 Budapest, Margithaza utca 1.
Vevo partner eseteben a kbvetkezdket is ki kell tolteni, amennyiben relevans:
Szamia kuidesi cfm [orszag, Irdnyitoszam, varos, utca, hazszam):

Cegnev:

Szamiazasi cfm [orszag, Irdnyitoszam, vdros, utca, hdzszdm):

Szamiavezetd bank

Neve: ErsteBank

Bankszamia szama: 11600006-00000000-78192472 Bankszamia devizaneme: HUE

Kuidnds addzasra vonatkozd informacidk (addzasra vonatkozd tdrvenyek alapjan, az Irrelevans sorban NEM-et keii
befrni, ameiyik sor vonatkozik a partnerre, ott iGEN-t)
Penzforgaimi eiszamoias [afa tv.

Xlll/A. fejezet 169.§.(h)]: NEM

Kiiidnbdzet szerinti

eiszamoias [afa tv. XV.-XVii. fejezet,

169.§.(p,q,)]: NEM

Onszamiazas [afa tv. 169.§.(i)]:

NEM

Forditott addzas [afa tv. 169.§.(n)]:

NEM

Miiyen tevekenyseg alapjan:

Aianyi mentesseg [afa tv. Xiii.

fejezet]: NEM

Tevekenyseg alapjan mentes [afa tv.

VI. fejezet]: NEM

Mllyen tevekenyseg alapjan:

KATA [2012. evi CXLVII. tdrveny]:

NEM

KIVA [2012. evi CXLVII. tdrveny]:

NEM

EVA [2002. evi XLIII. tdrveny]:

NEM

Kelt, 0(L,

Cegsz^eru alafras
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