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1. resz

amely letrejott egyreszrol a

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag
Azonosito: 20182

Szekhely: 1081 Budapest, Csokonaiu. 3.
Cegjegyzekszam: Cg. 01-10-041633
Adoszam; 10585560-2-44

Bankszamlaszam: K&H 10403239-00027183-00000001

Kepviseli: Bancsics Ferenc
Kepviselo titulusa: vezerigazgato
mint Megrendelo, atovabbiakban; Megrendelo

masreszrol az

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

Azonosltd: 100061

Szekhely; 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Cegjegyzek szam: 01-10-041733
Addszam: 10649297-2-44

Bankszamlaszam: 10918001-00000057-22480037

Kepviseli: Kucska Arpad
Kepviselo titulusa: vezerigazgatd

es a

WSH Kft.

Azonosltd: 100115

Szekhely: 1117 Budapest, Budafoki lit 97.
Cegjegyzek szam: 01-09-461038
Addszam: 12048898-2-43

Bankszamlaszam: 10300002-20378729-00003285

Kepviseli: Nemes Csaba
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

es az

Enterprise Communications Magyarorszag Kft.
Azonositd: 200191

Szekhely: 1138 Budapest, Vaeiiit 117-119.
Cegjegyzek szam: 01-09-875754
Addszam: 13835462-2-41

Bankszamlaszam: 10300002-10317104-49020013

Kepviseli: Bari Andras
Kepviselo titulusa: ugyvezeto igazgatd helyettes

es a

Datron Tavkdzlesi Zrt.

Azonositd: 201327 jr KassafzolZ P6ter
Szekhely: 1105 Budapest, Martinovics ter 4. )ogtanapSj^s7
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Cegjegyzek szam: 01-10-048021
Adoszam: 24149903-2-42

Bankszamlaszam: 14100608-20969849-01000004

Kepviseli: Racz Jozsef
Kepviselo titulusa; vezerigazgato

es a

Soloron 40 Kft.

Azonoslto: 201327

Szekhely: 1054 Budapest, Kalman Imre utca 1.
Adoszam: 25811852-2-41

Cegjegyzek szam: 01-09-296389
Bankszamlaszam: 10700323-69998878-50000005

Kepviseli: Teasdale Harold Robert
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

es az

SCI-Halozat Tavkozlesi es Halozatintegracios ZRt.
Azonosito: 200082

Szekhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cegjegyzek szam: 01-10-043883
Addszam: 12402179-2-42

Bankszamlaszam: 10700024-04504001-51100005

Kepviseli: Koesis Laszlo
Kepviselo titulusa: vezerigazgatd

es a

4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)
Azonosito: 100032

Szekhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cegjegyzek szam: 01-09-062054
Adoszam: 10239025-2-44

Bankszamlaszam: 12001008-00164262-02100004

Kepviseli: Hegediis Judit
Kepviselo titulusa: ugyvezeto
mint Vallalkozd (a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozo) kozdtt (a tovabbiakban: Felek) alulirott helyen es
napon az alabbi feltetelekkel.

1. A szerzodes letrejottenek elozmenye

A Felek rogzitik, bogy a Kozbeszerzesi es Ellatasi Foigazgatosag (KEF), (tovabbiakban: Beszerzo) altal
TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.). szam alatt a kozpontositott kdzbeszerzes hatalya ala tartozo
intezmenyek reszere „IT biztonsagtechnikai megoldasok es kapcsolodo szolgaltatasok beszerzese -
2017" targyban lefolytatott kozpontositott kozbeszerzesi keretmegallapodasos eljaras eredmenyekeppen
a Beszerzo es a Vallalkozo kozdtt keretmegallapodas jdtt letre (tovabbiakban: KM)

KM azonositoszama: KMOlOl-0110ITBT17

KM alairasanak datuma: 2018. majus 02.
KM iddbeli hatalya: 2021. november 02.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. § (1) bekezdese alapjan a KM-ben 2019. november l-jetol a
KEF helyebe jogutodkent a DKU Zrt. lepett.

KM keretosszege: netto 35.000.000.000 Ft + Afa, azaz netto harmincdtmilliard Forint + altalanos
forgalmi ado.

A jelen szerzodes a keretmegallapodasos eljaras 1. reszeben a kdzbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIIl.
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torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdes c) pontja szerint lefolytatott „Az RSA ARCHER
GRC rendszer szoftver elemeinek gyartoi tamogatasa, valamint az RSA Archer GRC iizemeltetesi
es fejlesztesi tamogatasa" targyu kozbeszerzesi eljaras (a tovabbiakban: kozbeszerzesi eljaras) 1. resze
eredmenyekeppen, a Megrendelo - a hivatkozott KM targyat kepezo szolgaltatasokra vonatkozo -
beszerzesi igenyenek megvalositasara jott letre. Az eijarasban Vallalkozo, mint Ajanlattevo tette a
legalacsonyabb arat tartalmazo ajanlatot, fgy Megrendelo Vallalkozot nevezte meg az eljaras
nyertesekent, amelyre tekintettel Felek a jelen vallalkozasi Szerzodest kotik. Vallalkozo vallalja, bogy
jelen vallalkozasi szerzodest szerzodesszeruen teljesfti.

Felek megallapitjak, bogy jelen szerzodes elvaiasztbatatlan reszet kepezi Vallalkozo benyujtott ajanlata, a
lefolytatott kozbeszerzesi eljarast megindito felbivas es dokumentaeio, mely fizikailag nines a
szerzodesbez csatolva.

2. A szerzddfc targya

2.1. A letrejott jelen szerzodes alapjan Megrendelo megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja az 1.
szamu mellekletben (muszaki lefras) megbatarozott tartalmii, 2. szamii melleklet (Megrendelt
termek- es arlista) szerint nevesitett elemekbol allo szolgaltatasok nyujtasanak igenybevetelebez
sziikseges jogosultsag biztositasat.

2.2. A jelen szerzodesben megbatarozott teljesitest es szamlakiallitast az EURO ONE Zrt. teljesiti.

2.3. A szerzodes teljesftesenek reszletes szabalyai jelen szerzodesben es annak mellekleteiben
keriiltek megbatarozasra.

3. A szerzodes teljesitesi hatarideje

3.1 Vallalkozo a szerzodes batalyba lepesekor, de legkesobb azonban batalyba lepest koveto 15
munkanapon beliil atadja Megrendelonek az 1. szamu mellekletben (muszaki leiras) megbatarozott
tartalmii, 2. szamii melleklet (Megrendelt termek- es arlista) szerint nevesitett elemekbol allo
szolgaltatasok a muszaki leirasban megbatarozott idotartamig torteno jogfolytonos,
igenybevetelere valo jogosultsagot bitelt erdemloen igazolo, eegszeruen alafrt dokumentumot.

3.2 Felek jelen szerzodest batarozott idore kotik. A szerzodes megszunik, amennyiben mindket fel a
szerzodesben megbatarozott feladatait szerzodesszeruen teljesitette.

3.3 A szerzodes batalyba lepesenek feltetele a mindket fel altali alairas.

3.4 Jelen szerzodes teljesitesenek batarideje nem baladbatja meg a KM batalyat, kiveve a KM FV. 6.
pontjaban foglalt eseteket.

4. Ateljesites helye

4.1. A papir alapon atadasra keriilo dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8.
szam alatt kell atadni a jelen szerzodes 14.1. pontjaban megjelolt kapesolattartonak, illetve meg
kell kiildeni elektronikusan a licenceadmin@nisz.bu valamint masolatban a licensz@nisz.bu email
cimekre is.

5. A teljesi'tes modja

5.1. Vallalkozo jelen szerzodes teljesftese kereteben koteles atadni az 1. szamii mellekletben (muszaki
leiras) megbatarozott tartabmi, 2. szamii melleklet (Megrendelt termek- es arlista) szerint nevesitett
elemekbol allo szolgaltatasokboz valo jogosultsagot. Sz/gnaiom
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5.2. a Megrendelo hibabejelenteset alabbi elerhetosegeinek valamelyiken, frasban teheti meg:
Web cim: https://community.rsa.com/cases (08.00-17.00 oraig minden nap)
Telefonszam:+44 1344 781100 (08.00-17.00 oraig munkanapokon).

5.3. A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
-hibat bejelento szemely neve, beosztasa,
-meghibasodott termek azonosito adatai (tipus, gyari szam, vonalkod szam),
-eszlelt hibajelenseg leirasa,
-hibabejelentes szama,
-telephely megnevezese

5.4. Vallalkozo kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitesehez
szukseges engedelyekkel, jogosultsagokkal.

5.5. Amennyiben a szerzodes teljesitese soran Vallalkozo szamara barmikor olyan koriilmeny all elo,
amely akadalyozza az idoben torteno teljesitest, ligy Vallalkozonak haladektalanul frasban
ertesitenie kell a Megrendelot a kesedelem tenyerol, annak varhato elhtizodasarol es okairol abban
az esetben is, ha megitelese szerint az akadalyt Megrendelonek kozles nelkiil is ismernie kell.
Megrendelo kesedelme Vallalkozo egyidejii kesedelmet kizarja.

5.6. Megrendelo- minden szukseges, elozetesen egyeztetett esetben, a teljesiteshez szukseges
mertekben - lehetove teszi Vallalkozo kepviseloinek belepeset a szolgaltatas ellatasahoz igazodoan
Megrendelo altal megjelolt helyszinekre.

5.7. Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott feladatai teljesitesehez a Kbt. 138. § (2) - (4)
bekezdeseiben, valamint a KM vonatkozo rendelkezeseiben foglaltak szerint vehet igenybe
alvallalkozot.

5.8. Vallalkozo felelosseget vallal, hogy a jelen szerzodes teljesitesebe altala bevont szemelyekkel,
alvallalkozokkal munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. Megrendelot fizetesi kotelezettseg
-jelen szerzodesben szabalyozottak szerint - kizarolag Vallalkozo iranyaba terheli.

5.9. Vallalkozo a teljesites soran jogosan igenybevett alvallalkozoert, egyeb kozremfikodoert ugy felel,
mintha maga jart volna el. Ha a Kbt. 138. § (2) es (3) bekezdeseiben valamint a KM-ben
szabalyozottak megsertesevel von be alvallalkozdt jelen szerzodes teljesitesebe, felelos azokert a
karokert is, amelyek e szemely, szervezet igenybevetele nelkiil nem kovetkeztek volna be.

5.10. Vallalkozo koteles jelen szerzodes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo szamara
megismerhetove tenni es a Kbt. 143. § (3) bekezdes szerinti iigyletelaol Megrendelot
haladektalanul ertesiteni.

5.11. Vallalkozd jelen szerzodes alairasaig atadta Megrendelonek a kitoltott Nyilatkozat Partner adatairol
dokumentumot, amely jelen szerzodes 3. szamii mellekleteben talalhato.

5.12. Barmely, nem szerzodesszerii teljesites jogi fenntartas nelkuli elfogadasa Megrendelo reszerol nem
ertelmezheto joglemondaskent azon igenyerol, amelyek Megrendelot a szerzodesszeges
kovetkezmenyekent megilletik.

6. A fizetendo ellenertek

6.1. A jelen szerzodes targyat kepezo szolgaltatasok arat, egysegarat jelen szerzodes 2. szamii
melleklete tartalmazza.

6.2. Vallalkozot megilleto dij teljes osszege a jelen szerzodes 2. szamii mellekleteben meghatarozott
arak, egysegarak alapjan: 36.275.904 Ft -I- AFA+ kozbeszerzesi dij azaz harminchatmillio-
kettoszazhetvenotezer- kilencszaznegy Ft + Afa + kozbeszerzesi dij.
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6.3. Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljesiteskor hatalyos jogszabalyi
rendelkezesek az iranyaddak.

6.4. A 6.2. pontban meghatarozott netto ar tartalmazza a szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatban
Vallalkozdnal felmeriilt valamennyi dijat es koltseget. A 6.2 pontban meghatarozott netto ar
tartalmazza kuldnosen a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapesolatban felmerulo osszes
koltsegeket (vam, ad6k, dijak, illetekek, egyeb szuksegesen felmerulo dijak es kdltsegek a jotallas
koltseget, valamint a kapcsolodo szolgaltatasok eseteben valamennyi jarulekos koltseget, dijat, de
nem tartalmazza - sem termekek sem a szolgaltatasok eseten - az altalanos forgalmi ad6t, valamint
a kozbeszerzesi dijat.

A termekek ara tartalmazza a kiszallas, a kiszallitas, a beallitas es az iizembe helyezes koltseget is.

6.5. A kozbeszerzesi dij alapja a Megrendelo altali beszerzesek altalanos forgalmi ado nelkiil szamftott
erteke, merteke 2% + Afa. A kozbeszerzesi dijat Megrendelo a Vallalkozon keresztiil fizeti meg.

6.6. Vallalkozot a jelen szerzodesben rogzitett ellenerteken tul, tovabbi dijazas, koltsegterites, vagy
szolgaltatas jelen szerzodes teljesiteseert semmilyen jogcimen nem illeti meg. Vallalkozo a
kozbeszerzesi dijat koteles a szerzodes teljesitese alapjan jaro ellenertek kiszamlazasaval egy
idoben a Megrendelo reszere kiallitott szamlan kiilon tetelkent szerepeltetni, azaz annak osszege a
szamlaban kiilon tetelsorban keriil feltiintetesre.

7. Fizetesi feltetelek

7.1. Vallalkozo a teljesitesrol 1 db szamla benyujtasara jogosult.

7.2. Vallalkozo jelen szerzodes teljesiteseert 6t megilleto dijra a Kbt. 135. § (1) es (6) bekezdeseiben,
valamint Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdesben foglalt rendelkezeseinek megfeleloen, a szamvitelrol
szolo 2000. evi C. torveny 167. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan kiallitott szamla elleneben, az
igazolt teljesiteset kovetoen jogosult, amit az Vallalkozo a Megrendelo altal alairt Teljesitest
Igazolo Bizonylat alapjan, annak kiallitasat kovetoen allit ki, es azzal egyiitt nyujt be a
Megrendelonek. A benyujtandd szamla kotelezo mellekletei az eloirasnak megfeleloen kiallitott es
mindket Fel altal alairt - a szamlahoz tartozo - Teljesitest Igazold Bizonylat (4. szamii melleklet)
alairt formaban. A szamlan csak a KM hatalya ala tartozd termekek szerepelhetnek.

7.3. A szamla szabalyszerii kiallitasa utan az Vallalkozo a szamlat a Megrendelo nevere es a
Megrendelo kozponti iktatdjaba (1389 Budapest, Pf: 133.) kuldi. Megrendelo a Kbt. 211k. §
alapjan lehetove teszi elektronikus szamla befogadasat az e_invoice@nisz.hu cimre.

7.4. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:

a szamlan szerepeltetni sziikseges a szallitando eszkozok, valamint nyujtando szolgaltatasok
megnevezeset, azok TESZOR szamat;
kozbeszerzesi dij osszeget;

a szamlan fel kell tuntetni a Megrendelo nevet, a jelen szerzodes Megrendelo altal megadott, belso
azonositasra szolgalo azonosito szamat;

a szamlan fel kell tuntetni a bankszamla szamot es a bank nevet, az adoszamot,
fizetesi hataridokent a szamla kezhezvetelet koveto 30 napot;
a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" elnevezest;
a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. evi CXXVII. torveny (Afa
tv.) 169. § szerinti eloirasoknak;
a szamlan esak a keretmegallapodas hatalya ala tartozo szolgaltatasok/termekek szerepelhetnek.

7.5. Amennyiben Megrendelo kifogast emel a benyujtott szamlaval kapesolatosan, ligy a szamlat a
szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beliil visszakiildi Vallalkozohoz. A fizetesi
hatarido a szamla ujboli benyiijtasat kovetoen lijrakezdodik.
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7.6. A jelen szerzodes hatalya alatt Vallalkozo a Cegbi'rosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a
neveben, cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 8 (nyolc)
naptari napon beliil koteles a Megrendelot I'rasban ertesi'teni.

7.7. Vallalkozo a szamla kesedelmes kiegyenh'tese eseten a kesedelmi idore a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdese szerint jogosult kesedelmi kamatra.

7.8. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy bankszuneti napra esik, akkor a
kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.

7.9. Megrendelo mentesiil a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Vallalkozd a
szamlat nem a 7.3. pontban meghatarozott cimre nyiijtja be, vagy a szamla egyeb - jelen
szerzodesben szabalyozott okbdl - nem fogadhato be.

7.10. Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel osszefuggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem megfelelo
tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek Vallalkozo adokoteles jovedelmenek esokkentesere
alkalmasak.

7.11. A Kbt. 136. § (2) bekezdese ertelmeben a kiilfbidi adoilletekessegu Vallalkozd koteles az egyedi
szerzodeshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, bogy az illetosege szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kdzott
jogsegely igenybevetele nelkiil.

7.12. Vallalkozd tudomasul veszi, bogy amennyiben jogszabaly - igy kiilonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. tdrveny, vagy annak vegrebajtasi rendelete - Megrendelo penztigyi teljesiteset
adoigazolas benyujtasaboz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szereplesbez koti, ligy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerint jar el a kifizetes soran.

7.13. Megrendelo a szerzodessel kapcsolatban az elolegfizetest es elore fizetest kizaija.

7.14. A szerzodes batalya alatt Vallalkozd a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a neveben,
cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 8 (nyolc) naptari napon
belul koteles Megrendelot frasban ertesiteni.

7.15. Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem megfelelo
tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek Vallalkozo addkdteles jovedelmenek esokkentesere
alkalmasak.

7.16. Az ellenertek megfizetesere egyebekben a KM V. pontjanak rendelkezeseit kell megfeleloen
alkalmazni.

8. Teljesitesigazolas

8.1. Megrendelo a 3.1. pontban megbatarozott dokumentum atvetelet kovetoen baladektalanul, de
legkesobb tizenot napon beliil koteles kiallitani Teljesitest Igazolo Bizonylatot, melynek mintajat
jelen szerzodes 4. szamu melleklete tartalmazza.

8.2. Megrendelo a Teljesitest Igazolo Bizonylat kiallitasat mindaddig megtagadbatja, mig Vallalkozo a
Teljesitest Igazold Bizonylat kiallitasaboz sziikseges, jogosultsag igenybevetelet bitelt erdemloen
igazolo dokumentumot nem adja at.

9. Jotallas

9.1. Vallalkozo jelen szerzodes kereteben leszallitott jogosultsag vonatkozasaban teljes korii jotallast
vallal a KM-ben reszletesen megbatarozott feltetelek szerint es idopontig.
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10. Jogszavatossag

10.1. Megrendelo az ellenertekenek megfizetesevel a jelen szerzodes kereteben kifejezetten Megrendelo
szamara keszi'tett, Megrendelo reszere atadott, a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVI. torveny
hatalya ala tartozo muvek vagyoni jogat megszerzi hatarozatlan idore, melynek kereteben azokat -
kiilonosen, de nem kizarolagosan - minden tovabbi dijfizetes nelkiil atruhazhatja, atdolgozhatja,
tdbbszorozheti, atdolgoztathatja es tobbszoroztetheti. Megrendelo jelen pont szerinti Jogosultsaggal
jogosult az atadott muveket modosltani vagy barmely harmadik szemellyel modoslttatni.

10.2. Vallalkozo szavatossagot vallal azert, bogy a jelen szerzodes kereteben szalh'tott valamennyi
termeken nem all fenn harmadik szemelyeknek olyan joga (pi. szerzoi joga, szabadalma vagy
vedjegye), amely a Megrendelo jelen szerzodes szerinti jogainak megszerzeset, gyakorlasat
korlatozza vagy akadalyozza.

10.3. Vallalkozo kijelenti es garantalja, bogy a jelen szerzodes teljesi'tese soran atadasra keriilo termekek
sajat termekei vagy azok felett jelen szerzodes teljesi'tesenek vonatkozasaban jelen szerzodesben
meghatarozottak teljesi'tesehez szlikseges mertekii, - a jogosultsagnak mas reszere torteno, jelen
szerzodesben szabalyozottak szerinti tovabbadasi jogat is magaban foglalo - rendelkezesi
jogosultsagokkal rendelkezik.

10.4. Vallalkozo szavatolja, bogy amennyiben jelen szerzodesben megbatarozott feladatai teljesitesebez
mas szemelyt is igenybe vesz, ezen termeszetes es jogi szemelyekkel olyan tartalmu szerzodeseket
kot, melyek Megrendelo jelen szerzodes szerinti jogainak megszerzeset es gyakorlasat lebetove
teszik, illetve nem korlatozzak vagy akadalyozzak.

10.5. A jelen pontban szabalyozott felelossegvallalasok (jogszavatossagi vallalas) Vallalkozot jelen
szerzodes megszuneset kovetden is terbelik. Egyebekben a valosagnak meg nem felelo
jogszavatossagi nyilatkozat eseten Megrendelo - a karteritesi igenyenek fenntartasa es a
megbiiisulas jogkovetkezmenyeinek alkalmazasa mellett - a szerzodest azonnali batallyal jogosult
felmondani.

10.6. Vallalkozd vallalja, bogy felkent vesz reszt minden, Megrendelo ellen jelen szerzodessel
osszefiiggesben szabadalom bitorlas vagy szerzoi jog megsertese miatt inditott eljarasban.
Vallalkozo koteles tovabba megteriteni Megrendelo jelen pont szerinti eljarasokkal kapcsolatban
felmeriilt minden karat es kdltseget.

11. Kotber

11.1. Amennyiben Vallalkozo jelen szerzodesben megbatarozott valamely feladatat nem
szerzodesszeruen teljesiti es olyan okbol nem teljesiti, amelyert felelos, ugy az erre okot ado
kortilmeny jellegetol (kesedelem, vagy bibas teljesites) fliggoen, kesedelmi vagy bibas teljesftesi
kotber fizetesere koteles. Mentesul a kotberfizetesi kotelezettseg alol, ba szerzodesszegeset
kimenti.

11.2. A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a kesedelem 11. napjatol
napi 1%. A kesedelmi kotber maximalis merteke 20 %. A kesedelmi kotber alapja a netto fizetendo
ellenertek. A kesedelmi kotberrel terbelt idoszak maximum 25 nap.

11.3. Vallalkozd bibas teljesites eseten bibas teljesitesi kotber fizetesere koteles vagy a szavatossagi
igenyek teljesitesere a Megrendelo valasztasa szerint. A bibas teljesitesi kotber alapja a jelen
szerzodes netto vallalkozoi dija. A bibas teljesftesi kotber merteke 20 %.

11.4. Jelen szerzodes megbiusulasa eseten Vallalkozo megbiusulasi kotber fizetesere koteles, melynek
merteke a netto fizetendo ellenertek 25 %-a. Jelen szerzodes megbiusultnak tekintendo,
amennyiben Megrendelo Vallalkozd siilyos szerzodesszegese miatt jelen szerzodest azonnali
batallyal felmondja vagy Megrendelo jelen szerzodestol Vallalkozo siilyos szerzodesszegese miatt
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elall. A 25 napot meghalado kesedelem eseten Megrendelo jogosult a szerzodest
felmondani/elallni, mely okan Vallalkozo a meghiiisulasi kotber fizetesere lesz kotelezett.

11.5. Felek rdgzitik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjara, ugyanazon kotberalap tekinteteben csak
egy kotber alkalmazhato.

11.6. Megrendelo a kdtberigenyrol kdtberertesi'tot alh't ki, meiynek osszeget jogosult az Vallalkozot
megilleto dljba beszami'tani a Kbt. szabalyainak betartasaval.

11.7. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kotbert meghalado karanak
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi kotber megfizetese nem mentesiti a teljesites al61.

11.8. A kotberigenyek ervenyesitese nem zaija ki a szerzodesszegesbol eredo egyeb igenyek
ervenyesitesenek lehetoseget.

11.9. A Megrendelo jogosult az esedekesse valt kesedelmi kotber osszeget a vetelarbol visszatartani a
Kbt. 135. § (6) bekezdese szerint.

12. A szerzodes modositasa, megsziintetese es megszunese

12.1. Jelen szerzodes rendes felmondassal nem sziintetheto meg.

12.2. Felek jelen szerzodest kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es kizarolag
irasban modosithatjak.

12.3. Megrendelo jogosult Vallalkozd sulyos szerzodesszegese eseten Vallalkozohoz intezett Irasbeli
ertesi'tesevel jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegesnek minosiil
kiilonosen, ha:

Vallalkozo a telj esitest j ogos ok nelkiil megtagadj a,
Vallalkozo megserti jogszavatossagi vallalasat,
jelen szerzodes 14.5. pontjaban szabalyozott esetben,
Vallalkozo valamely - az a)-d) pontban nem nevesitett - jelen szerzodesben meghatarozott
kotelezettseget sajat erdekkoreben felmeriilt okbol, Megrendelo erre vonatkozo felszoli'tasa
ellenere, Megrendelo altal megadott hataridore nem teljesfti.

12.4. Megrendelo jogosult - valasztasa szerint - jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani vagy
attol elallni a Kbt. 143. § (1) bekezdeseben szabalyozott esetek valamelyikenek bekovetkezese
eseten.

12.5. Megrendelo kdteles - valasztasa szerint - jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani vagy attol
elallni a Kbt. 143. § (2) bekezdeseben szabalyozott eset bekovetkezese eseten.

12.6. Megrendelo jogosult es egyben kdteles jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani a Kbt. 143. §
(3) bekezdeseben meghatarozott esetek valamelyikenek bekovetkezese eseten.

12.7. Barmelyik Fel jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha a masik Fel
ellen jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy, ha a masik Fel vegelszamolassal tdrteno
megszuneset hatarozta el.

12.8. Vallalkozo Megrendelo sulyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest Megrendeldhdz
intezett irasbeli ertesitesevel azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegest kdvet el
Megrendelo kiilonosen, ha a szerzodesben meghatarozott fizetesi kdtelezettsegenek Vallalkozd
frasos felszdlitasa ellenere, az abban megadott hatariddig nem tesz eleget.

12.9. Az azonnali hatalyii felmondasrol irasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes megszunesenek
iddpontja a felmondasrol szolo ertesites kezbesitesenek napja.

12.10.Az azonnali hatalyii felmondas ajdtallas es a szerzdi jogi rendelkezesek hatalyat nem erinti.
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13. Titoktartas

13.1. Vallalkozo vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo szabalyozasnak
megfeleloen iizleti titok ci'men nem tagadja meg a tajekoztatast a jelen szerzodes lenyeges
tartalmarol.

13.2. Felek kdtelesek jelen szerzodes teljesi'tese soran a masik Fellel kapcsolatban tudomasukra jutott
informaciokat, adatokat valamint tenyeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvanossagra nem
hozhatjak, illetekteien harmadik szemely reszere hozzaferhetdve nem tehetik azzal, hogy egyik fel
sem akadalyozhatja meg a masikat olyan informacio kiadasaban, amelyet valamely hatosagi vagy
bi'rosagi eljaras vagy torvenyi eloi'ras tesz sziiksegesse.

13.3. Amennyiben jelen szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatban Vallalkozonak harmadik szemely szamara
valamely informaciot kell kiadnia, azt kizarolag Megrendelo elozetes irasos hozzajarulasaval teheti
meg.

13.4. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy jelen pont alkalmazasa szempontjabol nem minosulnek
harmadik Felnek Vallalkozo altal szerzodesszeruen igenybe vett alvallalkozok, felteve, hogy jelen
szerzodesben valo kbzremukodesiik elott titoktartasi nyilatkozatot imak ala es adnak at
Megrendelonek.

13.5. Vallalkozo teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol credo
karokert es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kdtelezettseg megszegese eseten a
Megrendelo jogosult - valasztasa szerint - a jelen szerzodestol elallni vagy jelen szerzodest
azonnali hatallyal felmondani.

14. Felek kozotti kapesolattartas

14.1. Jelen szerzodesben Felek szakmai kapcsolattartasra kijelolt kepviseloi:

Megrendelo reszerol kapcsolattartasrajogosult
Neve: Gal Ferene

Beosztasa: senior elektronikus informaciobiztonsagi
referens

e-mail eime: gal.ferenc@nisz.hu
Telefonszama: -1-3618966477

Mobiltelefon szama: -1-36302145642

Vallalkozo reszerol kapcsolattartasrajogosult

Neve: Bartha Gabor

Beosztasa: GRC Tanaesado

e-mail cime: bartha.gabor@euroone.hu
Telefonszama: +36 1 358 6350

Mobiltelefon szama: -1-36 20 258 3103

14.2. Jelen szerzodesben Megrendelo reszerol teljesites igazolasara jogosult szemelyek egyiittesen:

Neve: Varga Dezso
Beosztasa: gazdasagi vezerigazgato-helyettes
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Neve: Hari Krisztian Peter

Beosztasa: elektronikus informaciobiztonsagi igazgato

14.3. Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik utjan tartjak a szerzodes teljesi'tese soran a
kapcsolatot. Barmelyik Pel jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatarozott
kapcsolattartoja/teljesi'tesigazoloja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek megallapodnak, hogy
a  kapcsolattartok, teljesi'tesigazolo szemelyeben bekdvetkezo valtozas nem igenyel
szerzodesmodositast, elegendo arrol a masik Felet I'rasban tajekoztatni. A
kapcsolattarto/teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezett valtozas a masik Fellel valo
szerzodesszeru kozlestol hatalyos. A kapcsolattarto szemeiyek a szerzodesmodosftasra nem
jogosultak.

14.4. Szerzodo Felek rogzftik, hogy minden, jelen szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyeb ertesitest (a tovabbiakban: ertesi'tes) szerzodesszeruen kiildenek meg egymasnak.
Szerzodesszeru megktildesnek minosul, az i'rasban es

irasban igazolt szemelyes atadassal,
tertivevenyes ajanlott levelben,
elektronikus alairassal ellatott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax litjan - megkiildott ertesites.

14.5. Az e-mail vagy telefax utjan torteno kezbesites eseten az ertesites akkor valik joghatalyossa,
amikor a cimzett azt igazoltan kezhez vette, arrol automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
erkezett. A tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan
kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Fla a kezbesites azert volt
eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a Vallalkozohoz nem kereste jelzessel
erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo bizonyitasaig - a postal kezbesites masodik
megkiserlesenek napjat koveto otodik munkanapon kell kezbesitettnek tekinteni.

14.6. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a postal utat kizarolag a szerzodesszegessel, valamint a jelen
szerzodes megsziintetesevel kapcsolatos ertesitesek megkiildesere veszik igenybe. Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kezbestes kizarblag postal liton (tertivevenyes ajanlott
levelben) vagy irasban igazolt szemelyes atadassal tortenhet.

15. Vis Maior

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesites vagy meghiusulas vis maior
eredmenye.

15.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabdl Felek „vis maior"-nak tekintik azokat az esemenyeket,
amelyek a Feleknek erdekkoren kiviil, Felek reszerol elharithatatlanul olyan okbdl kovetkeznek be,
amelyert Felek egyike sem felelos es amelyek Felek szerzodesszeru teljesiteset akadalyozzak vagy
kesleltetik a szerzodes teljesiteset felteve, hogy ezen koriilmenyek a jelen szerzodes alairasat
kovetoen jonnek letre es az emlitett idopontban meg nem voltak elore lathatoak es nem voltak
elharithatoak, igy kiilonosen:

termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan, stb.);
tuz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;
radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodes;
haboni vagy mas konfliktusok, megszallas, eUenseges cselekmenyek, mozgositas, rekviralas
vagy embargo;
sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsiny, polgarhaboni es
terrorcselekmenyek;
zendiiles, rendzavaras, zavargasok.

15.3. A vis maiomak kozvetlen osszefuggesben kell allnia az arra hivatkozo Fel tevekenysegevel, mely
bsszefuggest az arra hivatkozo Felnek irasban igazolnia sziikseges. pfetet
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15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerzodesben foglalt hataridok nem teljesithetoek, errol Vallalkozo
koteles Megrendelot irasban tajekoztatni es a tajekoztatas alapjan Felek kotelesek egyeztetni
egymassal a szerzodes teljesitesenek tovabbi modjarol. Amennyiben a Megrendelo egyeb iranyii
irasos utasitast nem ad, az Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie szerzodeses kotelezettsegeit,
amennyiben az esszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden esszeru alternativ modot a
teljesitesre.

15.5. A vis maiorra hivatkozo felet terheli annak bizonyitasa, bogy a vis maior esemenynek a
szerzodesszerii teljesitesre kihato kdvetkezmenyet az adott helyzetben elvarhato gondossag
tamisitasa eseten sem - vagy csak aranytalan aldozat aran - lehetett volna elharitani.

15.6. Amennyiben a vis maior idotartama meghaladja a 30 naptari napot, a Megrendelonek jogaban all -
valasztasa szerint - jelen szerzodestol elallni vagy jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani.
Ez esetben mindket Pel maga viseli a vis maior miatt felmerult karat.

16. Egyeb rendelkezesek, a szerzodes tartalmanak ertelmezese

16.1. Felek kijelentik, bogy nem valik a szerzodes tartalmava minden szokas, amelynek alkalmazasaban
a korabbi iizleti kapcsolatukban megegyeztek, es minden gyakorlat, amelyet egymas kozott
kialakitottak, tovabba minden olyan szokas es gyakorlat, melyet az adott iizletagban a basonlo
Jellegii szerzodes alanyai altal szeles korben ismemek es rendszeresen alkalmaznak.

16.2. Felek megallapodnak, bogy amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese utobb
ervenytelennek minosul (reszleges ervenytelenseg), a szerzodes tdbbi reszet ervenyesnek tekintik,
kiveve, ba a Felek egyiittes irasbeli nyilatkozata alapjan azt az ervenytelen resz nelkiil nem kotottek
volna meg.

16.3. Vallalkozonak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, bogy kdzvetlen
targyalasok litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozdttiik a szerzodes
kereteben felmerult. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo kbriilmenyrol a Felek
kolcsdnosen kotelesek egymast irasban tajekoztatni.

16.4. Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamitott 30 naptari napon beliil nem tudjak
megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefliggesben keletkezett jogvitajukat, ugy a jogvita
elbiralasara a rendes birdsagi forumokat valasztjak.

16.5. Ha barmelyik Pel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben megbatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasaboz, az nem jelenti azt, bogy ugyanannak a
feltetelnek ajovobeni teljesiteserol, vagy ugyan azon jog jovobeni gyakorlasarol is le fog mondani,
vagy a koveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakado vagy abboz kapcsolddo barmilyen
jogrdl torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

16.6. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben, valamint barmely, a teljesitessel kapcsolatos
ellentmondas eseten a bivatkozott KM, illetve annak mellekletei, vonatkozo rendelkezesei, tovabba
Magyarorszag mindenkor batalyos jogszabalyai iranyadok. Jelen szerzodes a KM-ban
meghatarozottakkal ellentetes rendelkezeseket nem tartalmazbat.

16.7. Felek megallapodnak, bogy amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese kotelezoen
alkalmazando jogszabalyi eloirassal vagy a kozbeszerzesi eljaras barmely kotelezo batalyii
eloirasaval vagy dokumentumaval ellentetes lenne, akkor a megsertett szerzodeses rendelkezes
belyebe - minden egyeb jogcselekmeny gyakorlasa nelkiil, kiilonosen a szerzodes modositasa
nelkiil - a megsertett kotelezoen alkalmazando jogszabalyi eloiras vagy kozbeszerzesi
dokumentumi eloiras keriil. Tovabba, ba valamely kotelezoen alkalmazando jogszabaly akkent
rendelkezik, bogy szerzodes reszet kepezi es a jelen szerzodes szovegszeriien nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezes minden egyeb jogcselekmeny gyakorlasa nelkiil, kiilonosen szerzodes
mddositas nelkiil a jelen szerzodes reszet kepezi.

16.8. Felek a Szerzodes alairasaval rogzitik es tudomasul veszik az Europai Parlament es a Tanacs a
termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen
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adatok szabad dramldsdrol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kfviil helyezeserol (dltaldnos
adatvedelmi rendelet) szolo 2016. aprilis 27-i (EU) 2016/679 rendeletet (GDPR) es az abban
foglaltaknak megfeleloen jarnak el.

16.9. Vallalkozo a jelen szerzodes aialrasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. evi
CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek minosiil. Vallalkozo
erre vonatkozo nyilatkozata jelen szerzodeshez 5. szamu mellekletkent keriil csatolasra. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarol - a valtozas bekovetkezesetol
szamltott 8 napon beliil - koteles Megrendelot Irasban erteslteni. Vallalkozo tudomasul veszi
tovabba, hogy a valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest Megrendelo jogosult
azonnali hatallyal felmondani, vagy attdl elallni.

16.10.Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a Beszerzo es az Vallalkozo kdzott letrejott fent
hivatkozott KM, tovabba az alabbi mellekletek:

1. szamu melleklet; Muszaki lei'ras (Megrendelo kozbeszerzesi muszaki lelrasa)

2. szamii melleklet: Megrendelt termekek megnevezese, mermyisege, egysegara, ara (az
ajanlatteteli lapnak megfeleloen kitoltve)

3. szamu melleklet: Nyilatkozat Partner adatairol

4. szamu melleklet: Teljesitest Igazolo Bizonylat (minta)

5. szamu melleklet: Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata

Jelen szerzodes 16 szamozott pontbol es 5 szamozott mellekletbol all, 3 egymassal szo szerint mindenben

megegyezo eredeti peldanyban keszult, amelyekbol 2 peldanyt Megrendelo, 1 peldanyt Vallalkozo kap.

Jelen szerzodest Felek elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag

frtak ala.

or. (c
.1. ....... .Budapest, 2021.
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1. szamu melleklet

Kozbeszerzesi muszaki leiras

A beszerzes targya:

RSA ARCHER GRC rendszer szoftver elemeinek gyartoi tamogatasa, valamint az RSA Archer

GRC iizemeltetesi es fejiesztesi tamogatasa

1. reszajanlat:

RSA ARCHER GRC rendszer szoftver elemeinek gyartoi tamogatasa

A Kormanyzati Adatkbzpont Informaciobiztonsagi iranyitasi rendszerenek (a tovabbiakban: IBIR)
tamogatasahoz kialakitott RSA ARCHER GRC rendszer es a kapcsolddo szoftver elemek gyartoi
tamogatasa (jogfolytonos biztositasa) 2021.12.17-ig az alabbi feltetelekkel:

•  Az RSA altal biztosi'tott gyartoi tamogatas vagy azzal egyenerteku szolgaltatasi tartalom az

alabbiak szerint;

o Az Ajanlattevo munkanapokon 8-17 ora kozott email alapii es telefonos csatomakat biztosit a
technikai tamogatasra: a rendszerrel kapcsolatos technikai kerdesek fogadasara es

megvalaszolasara a tablazatban kozolt valaszidokkel:

Siilyossag Elso valaszido Kommunikacio gyakorisaga

Kritikus: A rendszer kritikus funkcioi nem mukodnek 2 ora (8-17h) Napi egy,
munkanapon

Magas: A rendszer teljesitmenye drasztikusan romlik,
a rendszer egyeb funkcioja nem mukodik.

4 ora (8-17h) 2-3 naponta,
munkanapokon

Kozepes: A hiba soran a fiinkcionalitasban es a
performancia csokkenese nem tapasztalhato.

8 ora (8-17h) Heti egy

Keres/kerdes 12 ora (8-17h) Havi tiz

o RSA ARCHER GRC szoftver komponensek biztositasa a termek elettartamanak idejeig vagy

a szerzodes idotartamaig.

o Hozzaferes biztositasa a gyartoi RSA ARCHER GRC tamogato rendszerekhez es
tudasbazishoz 7x24 oraban.

A Kormanyzati Adatkozpont IBIR-enek tamogatasahoz kialakitott RSA ARCHER GRC infrastruktura
ttoiogatasahoz igenybe venni kivant szolgaltatasok:

Megnevez^s

RSA Archer Platform

RSA Archer Issues Management Perp

RSA Archer IT Controls Assurance Perp

RSA Archer IT Risk Management Perp

RSA Archer Top-Down Risk Assessment Perp

RSA Archer Key Indicator Management Perp
RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment Perp

RSA Archer Policy Program Management Perp
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2. szamu melleklet

Megrendelt termekek megnevezese, mennyisege, egysegara, ara

1. r^sz: RSA AF GRC rendszer szoftver elemeinek gyartoi tamogatasa

Cikkszam

(Termekazono
sito)

Termek (szolgaltatas) megnevezese
Meny-
nyiseg

Meny-
nyisegi
egyseg

Netto

egys^gar
(Ft)

Netto osszar

(Ft)

GRC-ISSUE-P-

T5-B

RSA Issues Management Perp Basic Maint
$/100 25,000-49,999 user

4 032 db 741 2 987 712

GRC-ITCTRL-

P-T5-B

RSA IT Cntrls Asm Perp Basic Maint $/100
25,000-49,999 user

4 032 db 1 376 5 548 032

GRC-ITRSK-

P-T5-B

RSA IT Risk Mgmt Perp Basic Maint $/100
25,000-49,999 user

4 032 db 1 376 5 548 032

GRC-RSKINV-

P-T5-B

RSA Top-Dwn Rsk Assmt Perp Basic Maint
$/100 25,000-49,999 user

4 032 db 1 376 5 548 032

GRC-

KEYIND-P-

T5-B

RSA Key Ind Mgmt Perp Basic Maint $/100
25,000-49,999 user

4 032 db 1 376 5 548 032

GRC-

BTUPRSK-P-

T5-B

RSA Bot-Up Rsk Assmnt Perp Basic Maint
$/100 25,000-49,999 user

4 032 db 1 376 5 548 032

GRC-POLICY-

P-T5-B

RSA Policy Prgm Mgmt Perp Basic Maint
$/100 25,000-49,999 user

4 032 db 1 376 5 548 032

Minddsszesen: 36 275 904
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3. szamu melleklet

N T S Z
A A Ni-X/l-TI INFOKHMML NIKACIOS

S?OI UAlTATt") 7.RT.

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Teljes nev (cegfegyzeknek megfeleloen): EURO
ONE Szamitastechnikai Zrt.

Rovid nev {cegjegyzeknek megfeleloen)-. EURO
ONE Szamitastechnikai Zrt.

Ceeieevzek szam. EV szam, miikjdesi engedely szam, birosagi nyilvantartasi szam, egyeb szam: 01-
10-041733

Adoszam: 10649297-2-44 Unios adoszam: 10649297-2-44

Kapcsolattarto adatai

Nev: Bartha Gabor Beosztas: GRC Tanacsado

Telefonszam: +36 20 258 3103 E-mail cim: bartba.gabor@euroone.bu

Cim

Szekhely (orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Levelezesi cim, amennyiben elter a szekbelytol {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm)-.
Vevo partner eseteben a kovetkezoket is ki kell tolteni, amennyiben relevans:
Szamla kiildesi cim {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm)-.
Cegnev:

Szamlazasi cim {orszdg, irdn-yitdszdm, vdros, utca, hdzszdm)-. 1145 Budapest, Ujvilagutca 50-52.
Szamlavezeto bank

Neve: UniCredit Bank

Bankszamla szama: 10918001-00000057-22480037 Bankszamla devizaneme: HUE

Kiilonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans
sorban NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa tv.
XIII/A. fejezet, 169. § (b)]:
NEM

Kiilonbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169. § (p,q,)]: NEM

Onszamlazas [afatv. 169.§ (1)]:
NEM

Forditott addzas [afa tv. 169.§

(n)]:NEM
Milyen tevekenyseg alapjan: -

Alanyi mentesseg [afa tv. XIII.
fejezet]: NEM

Tevekenyseg alapjan mentes [afa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevekenyseg alapjan: -

KATA [2012. evi CXEVII.
torveny]: NEM

KIVA [2012. evi CXLVII.
torveny]: NEM

EVA [2002. evi XLIII. torveny]:
NEM

Kelt: Budapest, 2021

Kucs^Arpad
vezerigazgato,

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.
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4.szamu melleklet

o»i%

NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesftest igazolo bizonylat 1.0

Teljesftest Igazolo Bizonylat
K^szult

Hely: Datum:

Je en vannak:

V^llalkoz6/ Szillft6 c4g neve: Kepviselo neve, beosztasa:

Megrendel6:
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:

Megrendeld kepviseldi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szalli'to az arut, termeket vagy eszkozt a

Megrendelo telephelyere szallftotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak

szerint. A teljesftest igazolo, dokumentalo iratok (szallftolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,

mindsegvizsgalati jkv., tesztelesi minosftes, mas ) a teljesftest igazolo

szakterOletnek atadasra kerultek; a teljesftes a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek megfelel.
A fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesftest igazolo szakterulet visszakeresheto modon

megdrizni koteles.

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

Elfogadott netto teljesftmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeb devizaban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesftesbol visszatartott

(joteljesftesi) garancia, kotber (Ft):

Szallfto kepviseloje Megrendeld kepviseloje (1)

Megrendelo kepviseldje (2)
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5. szamii melleklet

Elado Mathatosagi nyilatkozata

Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011. CXCV. torveny 41. § (6) bekezdeseben foglalt
feltetelnek valo megfelelesrol

Nyilatkozattevo:
Cegnev:
Szekhely:
Cegj egyzekszam:
Adoszam:

Kepviseleteben eljar:

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
01-10-041733

10649297-2-44

Kucska Arpad vezerigazgato

Jelen okirat alairasaval nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt EURO ONE Szamitastechnikai Zrt. a
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. 3. § (1) bekezdes 1. pontja' szerinti atlathato szervezet.

Tudomasul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarol koteles vagyok a DKU Zrt-t
haladektalanul irasban ertesiteni.

Tudomasul veszem, hogy a valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest a DKU Zrt.
jogosult felmondani, vagy attol elallni.

Budapest, 2021

v^astec/

Kucska.

vezerighzgato^
EURO ONE Szarnitastechnikai.

' 3. § (1) E torveny alkalmazasaban

1. atlathato szervezet:

a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a kbztesttilet, a heiyi onkormanyzat, a nemzetisegi onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi szemely,
az oiyan gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyl onkormanyzat kulbn-kulbn vagy egyutt 100%-os reszesedessel rendelkezik, a
nemzetkbzl szervezet, a killfoldl allam, a kulfbldl helyhatdsag, a ktilfbldi allami vagy helyhatdsagi szerv es az Eurdpai Gazdasagi Tersegrol
szolo megallapodasban reszes allam szabalyozott placara bevezetett nyllvanosan mukbdd reszvenytarsasag,

b) az olyan belfbldi vagy ktilfbldi jogi szemely vagy jogi szemelylseggel nem rendelkezb gazdalkodo szervezet, amely megfelel a
kbvetkezd felteteleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszi'rozasa megelbzeserbl es megakadalyozasarbl szbib torveny szerint
meghatarozott tenyleges tulajdonosa meglsmerhetb,

bbj az Europai Unib tagallamaban, az Eurbpai Gazdasagi Tersegrol szbIb megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi EgyuttmukbdesI
es Fejiesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adbilletbseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettbs adbztatas
elkeruleserbl szbIb egyezmenye van,

bcj nem minbsul a tarsasagi adbrbl es az osztalekadbrbl szolo tbrveny szerint meghatarozott ellenorzbtt kulfbldi tarsasagnak,
bd) a gazdalkodo szervezetben kbzvetlenul vagy kbzvetetten tbbb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi

szemely, Jogi szemelyiseggel nem rendelkezb gazdalkodo szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti felteteiek fennallnak;
c) az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kbvetkezd felteteleknek:
ca) vezetd tisztsegvlseldl meglsmerhetdk,
cb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztsegvlseldl nem atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot

meghaladb reszesedessel,

cc) szekhelye az Eurbpai Unib tagallamaban, az Eurbpai Gazdasagi Tersegrdl szbIb megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi
EgyuttmukbdesI es Fejiesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettds adbztatas elkeruleserbl
szbIb egyezmenye van;
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