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amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Nagy Róbert Tibor üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és Varga Dezső, gazdasági
vezérigazgató-helyettes
a továbbiakban együtt: Megrendelő

másrészről a

TC&C Távközlés- és számítástechnikai szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Wesselényi u. 35
Cégjegyzékszám: 01-09-168656
Adószám: 10780370-2-42.
Baakszámlaszám: 10102244-14968906-00000009
Képviselő: Dr. Juhász Csaba ügyvezető.
a továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő „CARIN hangrögzutő támogatási szolgáltatás beszerzése” céljából beszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre
tekintettel felek ajelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják,
hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi (a szerződéshez fizikailag nem csatolt) Vállalkozó
benyújtott ajánlata.

2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően
ellátja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Műszaki leírásban (1. számú melléklet)
részletesen meghatározott alábbi feladatokat:

. a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél működő CUCM rendszerekben
a hangrögzítést megvalósító Carin alkalmazásokra vonatkozó gyártói support nyújtása.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés teljesítéséhez
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szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással, így
a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, bogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. VáLlalkozó köteles a feladatait a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, bogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy gátolja
a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

3.6. Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be a Megrendelő hozzájárulása nélkül alvállalkozót,
továbbá a megnevezett munkatársakon kívül személyeket.
Amennyiben a Szerződésben meg nem jelölt további szakemberek bevonása válik szükségessé,
Vállalkozó köteles Megrendelőnek ezt az igényét írásban jelezni. Megrendelő 5 munkanapon belül
írásban nyilatkozik a bevonás engedélyezésről vagy elutasításáról. Megrendelő csak indokolt esetben
tagadhatja meg hozzájárulását.

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

3.8. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó üzemviteli normákat betartja.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő a 2. pontban illetve az 1. sz. mellékletben részletezett feladatok maradéktalan és
szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak átadni a Vállalkozó részéről a Megrendelő felé
közölt igénytől számított 3 munkanapon belül (kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja)

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól,
ésjogosult azokat ellenőrizni.

4.5. A szerződéskötést követően amennyiben a munkavégzés ezt szükségessé teszi Megrendelő
lehetőséget biztosít a helyszíni munkavégzésre.



sea
• % NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

5. A szerződés hatálya

5.1. Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 24 hónapra kötik, azzal, hogy a Szerződés a mindkét
fél általi aláírás napján, de legkorábban 2021. szeptember 4-én lép hatályba és mindkét fél
szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést,
akkor az a később aláíró fél aláírásának napján lép hatályba.

5.2. A teljesítés helye: 1149 Budapest Róna utca 54-56.

6. Vállalkozói díj

6.1. A szerződés szerinti feladatok ellenértékeként Vállalkozót havonta nettó 271 500 Ft ± ÁFA (azaz
kettőszázhetvenegyezer ötszáz forint + általános forgalmi adó/hónap) vállalkozói díj illeti meg, mely a
tárgyhavi szerződésszerű teljesítést követően, a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet)
alapján kerül kifizetésre.

Törthónap esetén a fizetendő díj a havi vállalkozó díj naptári napokra számolt, arányosított része.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesitéshez szükséges
valamennyi kőltséget és ellenértéket, továbbá bármilyenjogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért
a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyenjogcímen nem igényelheti.

6.3. Fízetési feltételek

6.3.1. A Megrendelő az elfogadott teljesitésekről szóló dokumentumok (7.10. pont) aláírását követően
Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Szerződés 2. sz. melléklet) állít ki. A Vállalkozó az aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat kiállítását követően, jogszabályi előírásoknak megfelelően készíti el a számláját és
azzal együtt nyújtja be a Megrendelőnek. A Teljesítést Igazoló Bizonylat valamint az
eredménytermékről szóló átadás-átvételi bizonylatok kötelező mellékletei számlának. A számlának meg
kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afatv.) 58. ~ és 169. ~
szerinti és a számvitelről szóló 2000. évi C törvény l67.* (3) bekezdés szerinti előírásoknak.

6.3.2. A számla ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó részére a számla és mellékleteinek a Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf..: 133) történő beérkezését követő 60 napon belül utalja.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem befogadható a 60 napos fizetési határidő a
befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti
napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla
kiegyenlítésének határideje.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdőik.

6.3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szamlákat az alábbiak szerint köteles kiállítas~i:
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- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgálrató Zn.
nevét, címét, adószámát és a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot

- a flzetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 60 napot,
- a számlán fel kelt tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kelt tüntetni a „számla” elnevezést,
.. a számlákon szerepelnie kell a termék/szolgáltatás TESZOR számának a termék, illetve a

nyújtott szolgáltatás megnevezésének.

6.3.4. Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását a
Megrendelő elektronikus számla e invoice a nis I e-mail címére. Az elektronikus számlának meg kell
felelnie az ÁFA tv. 175. ~ szerinti előírásának. A 6.3.1. pontban meghatározott fizetési határidő a
Megrendelő központi iktatójába történő kézhezvételétől vagy a Megrendelő elektronikus számla e-mail
címére történő érkeztetésétől számít. A számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított,
a Megrendelő részéről teljesítésigazolásrajogosult személyek mindkét Fél által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat (2. sz. melléklet) és a jelen Szerződésben előírt további mellékletek, ellenkező esetben a
számla visszaküldésre kerül.

6.3.5. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett váitozásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul írásban tájékoztatni.

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

6.3.7. Vállalkozó köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a Megrendelő részére
történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

6.3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést
kizárja, így Vállalkozó előleg fizetési kérelmet Megrendelő felé nem nyújthat be.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződéses feladatok teljesítése és Megrendelő általi elfogadása a Műszaki leírásban
meghatározott módon történik. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítés igazolása a
szerződésszerű teljesítés megtörténtét követően történhet.

7.2. Hibabejelentés esetén Vállalkozó a megfelelő elvárt időn belül a szolgáltatás tárgyát érintő
nieghibásodások esetén a Megrendelő kapesolatiartójának egyidejű tájékoztatásával, hibaelemzést és
rendszer szintű beavatkozásokat végez.

7.3. Vállalkozó vállalja, hogy a rendelkezésre állási időben bejelentett hiba esetén a bejelentéstől
számított 4 munkaórán belül megkezdi a hiba javítását.

7.4. Vállalkozó műszaki támogatását az alábbi rendelkezésre állási időszakban köteles nyújtani:
Bejelentési csatornán keresztül (soron kívültelefonon): hétfő péntek: 8:00-17:00

7.5. Vállalkozó telefonos és elektronikus alapú csatornákat működtet és a Megrendelő hibabejelentését
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minden munkanapon a rendelkezésre állási időperiódusban folyamatosan a Vállalkozó alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:
Telefonszám; ±36 I 414-2090
Bejelentő rendszer vagy e-mail elérhetősége: support@tcandc.com

7.6. A hibabejelentésről, illetve a hiba Vállalkozó általi észleléséről szóló hibabejelentésnek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő/észlelő személy neve, telefonszáma,

. annak a helyszínnek megadása, ahol a meghibásodott rendszer található,

. észlelt hibajelenség leírása, jellege,

. hibaelhárításban részt vevő szakember neve, telefonszáma.

7.7. A hibajavítás menete:

7.7.1. A hibajavításról elektronikus munkalapot kell felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

. hibabejelentés időpontja,

. hibajavítás megkezdésének és befejezésének időpontja,

. hibajavítás helyszíne,

. annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,

. hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,

. meghibásodás oka,

. hibajavítást végző szakember(ek) neve, beosztása.

7.7.2. A hibajavítás megtörténtét Megrendelő az elektronikus munkalap elfogadásával igazolja.

7.7.3. Vállalkozónak a hiba elhárítását követően haladéktalanul (legkésőbb a következő napon)
elérhetővé kell tennie a 7.7.1. pont szerinti elektronikus munkalapot Megrendelő képviselője részére.
Megrendelő a munkalap elfogadásáról értesíti Vállalkozót. A munkalap tartalmával kapcsolatos vita
esetén Felek egyeztetést tartanak.

7.7.4. Vállalkozó a meghibásodások elhárítását a Szerződésben és a műszaki leírásban foglalt
rendelkezések szerint teljesíti, illetvejelenti Megrendelő felé ezzel egyidejűleg Vállalkozó a hibajegyet
lezárja. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult
a meghibásodás elhárítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Vállalkozó viseli.

7.8. Vállalkozó teljesítésének igazolása a 7.10. pontban felsorolt dokumentumok elfogadását követően,
a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. sz. melléklet) Megrendelői aláírásával történik. Megrendelő részéről
teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen jogosultak: Tóth Attila telefonrendszerek
osztályvezető (Mobil: ±36302374843 E-mail; Loth.attila2(’Ü,nisz.hu) és Tóth Tibor István
infokonimunikácoós technológiai igazgató (Mobil: +36304271213 E-mail: Toth.Tiborlstvan@nisz.hu)

7.9. Vállalkozó a jelen szerződés Műszaki leírásában meghatározott, elkészült dokumentumokat azok
elkészültét követően elektronikusan szerkeszthető formában, valamint pdf formátumban is átadja 2
darab elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a Megrendelő arra kijelölt felelőse részére.

7.10. Amennyiben a Vállalkozó által felkínált teljesítés nem szerződésszerű a Megrendelő kiegészítést,
módosítást jogosult kérni, melyet Vállalkozónak el kell végeznie. A 7.1. pontban meghatározott
teljesítés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az adott teljesitésre a Műszaki leírásban előírt
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eredménydokumentumot Megrendelő elfogadta szerződésszerű teljesítésként. Az
eredménydokumentum (mely a teljesítést igazoló bizonylat mellékletei) a havi szolgáltatási jelentés. A
hiánypótlás vonatkozásában a Vállalkozó feladata akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a
Megrendelő által kért dokumentumokkal kapcsolatban felmerült hiánypótlási igényben a Vállalkozó a
részére meghatározott feladatokat maradéktalanul elvégezte.

8. Kötbér

8.1. Szolgáltatási szint (SLA - Service Level Agreement) sértésnek minősül, ha a Vállalkozó a
bejelentett hibát a műszaki leírásban meghatározott határidőn belül nem kezdi meg szakértői
tevékenységgel elhárítani.

8.2. Amennyiben Vállalkozó a hibaelhárítási feladatok teljesítésekor a hibát a műszaki leírásban
meghatározott szolgáltatási szintnek megfelelő határidőben nem teljesíti, akkor ez késedelmes
teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.

8.3. A késedelmi kötbér alapja a havi nettó díj.

8.4. A késedelemi kötbér mértéke: napi 1°o mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a
kötbéralap 20 0 o-a. A napokban számított késedelmi kötbérre vonatkozó napok mérnöknapban, illetve
annak időarányos részében kerülnek számításra. Egy mérnöknap 8 órából áll.

8.5. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó munkavégzésével kapcsolatban kifogással él - például
. a hibajavítás megsérti a vonatkozó technológiai vagy szerződéses előírásokat, vagy
. az eredeti hibajelenség nem szűnik meg, illetve
. a teljesítés nem felel meg a szerződésben és a műszaki leírásban foglalt követelményeknek,
. egyes feladatokat, a feladatok összességét vagy az egész szerződést Vállalkozó nem teljesíti,
. hiányosan vagy
. nem megfelelő szakmai színvonalon teljesíti vagy
. Vállalkozó nem a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően,
. nem Megrendelővel kölcsönösen együttműködve látja el feladatát,
. nem az elvárt szakmai színvonalon teljesít -‚

a teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

8.6. Ha Vállalkozó a hibát a megrendelői kifogásában foglalt póthatáridőben nem javítja ki, kötbért
köteles fizetni. A kötbér mértéke 30 %. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás
vállalkozói díjának 20° o-a.

8.7. Vállalkozó jelen Szerződés meghiúsulása esetén a Szerződés nettó értéke 25 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen Szerződés meghiúsultnak
tekintendo, amennyiben a Vállalkozó a szerződésben és a műszaki leírásban előírt követelményeket az
esedékességtől számított 15 munkanapon belül nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.

8.8. Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és jogosult az előző pont szerint
meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

8.9. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:
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. Vállalkozó adott hónapon belül egymást követő két alkalommal a 7.1. pontban meghatározott
szolgáltatási szintsértés követ el;

. súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségének Megrendelő erre vonatkozó írásos felszólitása ellenére, az írásbeli
felszólitásban megadott határidőre nem tesz eleget;

. Vállalkozó munkatársai, illetve alkalmazottai megsértik a titoktartási kötelezettségüket;

. Vállalkozó általi szándékos károkozás esetén;

. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha ok nélkül elmulasztotta
megkezdeni a munkavégzést, vagy felfüggesztette azt.

8.10. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a Szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét,
titoksértésenként, illetve adatsértésenként 5.000.000,- Ft összegű kötbért köteles fizetni (titoksértési
kötbér).

8.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:187. ~-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

8.12. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a kötbérfizetési kötelezettség alól a Ptk. 6:142. Fában
meghatározottak szerint mentesülhet.

8.13. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és ennek összegét jogosult a vállalkozói
díjba beszámítani.

8.14. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt
szerződésszegés következményeként megil letik.

9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a
szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez
valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző
személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat a
Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár
ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.

9.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja. Ezen
kötelezettség természetesen kizárólag nem a Megrendelőtől származó szövegrészekre, információkra
vonatkozik.

10. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.
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10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös
megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól

10.3. A Megrendelő a Szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal
felmondja, Úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások ellenértékét Vállalkozó részére
megfizetni. A Vállalkozó ezen felül semmilyen további követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.

10.4. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni,
illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél:

. csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy felszámolását jogerős bírósági
határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,

. jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik

. ajelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja

A felmondást - ajánlott-tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

10.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az
adathordozó jellegétől.

11. Kapcsolattartás

II .1. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Révész István
Főmérnök
Mobil: ±36303369125
E-mail: revcsz.istvan a nisz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Földesi György
Beosztás: műszaki igazgató
Telefon: +36 20 9783057
E-mail: gyorgy.foldesi@tcandc.com

11.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó és teljesítést igazoló személy
változásáról megfelelő időben, írásban értesíti az érintett Fél másik Felet. Ezen változások
szerződésmódosítással nem járnak.
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12. Titoktartás

12.1. Felek megállapodnak, hogyjelen szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb Információk nem hozhatók nyilvánosságra. Titoktartási nyilatkozat ajelen
szerződés tárgyát képező feladat jövőbeni, referenciaként történő felhasználására (annak jogszabályi
adattartalma erejéig) nem teijed ki.

12.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási kötelezettség
terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi, a Megrendelő
működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az alkalmazottakat
csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés keretébe tartozó
feladatok elvégzése során.

12.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az

ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

. Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy
más hatósági eljárás megköveteli.

12.5. A titoktartási kötelezettség amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - jelen szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1 Felek ajelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a
Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

13.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

13.3.A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

13.4. Felek megállapodnak, hogy ameniiyibenjelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes
írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nétkül nem kötötték volna meg.

13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjogjövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

l3.6.Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.
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13.7. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

13.8. Ezen Szerződés elválaszthatalan részét képezik az alábbi mellékletek

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki Leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

Budapest, 2021.Q5 OL Budapest, 2021. ..

~.c . -

—— ._ •a.....—
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vezérigazgató-helyettes és Varga Dezső,
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Megrendelő
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Műszaki leírás

Műszaki leírás

Carin support

Műszaki leírás

A beszerzés tárgya
A beszerzés tárgya a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt-nél működő CUCM
rendszerekben a hangrögzítést megvalósító Carin alkalmazásokra vonatkozó gyártói support
nyújtása a Jelen Műszaki leírás 1 sz. mellékletében részletezettek szerint.
A támogatás nyújtásának időtartama a szerződés hatálybalépésétől, de legkorábban
2021.09.04. napjától számított 24 hónap.

Általános követelmények
Ajánlattevőnek hibajegy kezelő rendszert kell biztosítania a hibák, hibajegyek fogadására.

Egyéb a support szolgáltatással kapcsolatos feltételek
. Nyertes Ajánlattevőnek telefonos és email alapú csatornákat biztosítania a

szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására. A telefonon
történő bejelentésekről Ajánlatkérő e-mail alapú hibajegyet kér
visszaigazolásként.

. Az Ajánlattevőnek biztosítania szükséges a támogatási szolgáltatás keretében, a
termék főverzió frissítéséhez szükséges állományokat és műszaki támogatást

. A hibabejelentéseket 2 munkaórán belül kell írásban (e-mail) visszaigazolni az
Ajánlatkérő felé és a bejelentéstől számított 4 munkaórán belül meg kell kezdeni
a hiba elhárítását.

. Az ajánlattevőnek 5x9 órában, (munkanapokon 8:00-17:00 között) kell a
szolgáltatást nyújtania.

. A rendeltetésszeril használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell
lennie a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj
nem számítható fel.

. A szoftver frissítéseket web oldalról letölthető módon kell biztosítani.

. Un. „maintenance release”-eket kell biztosítania,

. Műszaki támogatást kell nyújtania a magyarországi normál munkaidő
(munkanapokon 8:00-l 7:00 között) szerint,

. A műszaki támogatási kéréseket prioritással kell kezelnie.

. Ha a hiba megoldásához szoftver javítása, módosítása szükséges, akkor a
hibajavító kiadást (bugfix release), és annak betöltését a megfelelő dokumentáció
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Műszaki leírás

mellékelésével Ajánlattevő felajánlja vizsgálatra Ajánlatkérőnek. A javítások
bevezetésére csak Ajánlatkérői jóváhagyás után kerülhet sor.

. A hiba megoldását Ajánlattevő jelenti Ajánlatkérő felé. Annak Ajánlatkérői
elfogadása után Ajánlattevő a jegyet lezárja, ezzel befejeződik a hibakezelési
folyamat.

. Amennyiben a hibajavításhoz Ajánlatkérőnek szükséges információt adnia vagy
Ajánlatkérőnek kell beavatkoznia, úgy a hiba megoldásának határidejébe nem
számít bele Ajánlattevő Ajánlatkérő közreműködésére vonatkozó kérése és
Ajánlatkérő közreműködése (válaszadása, beavatkozása) közötti idő.

. az Ajánlattevő minden hónap 5. napjáig jelentést készít a tárgyhónapban végzett
feladatairól az 2. számú melléklet alapján

Teljesítési Idő:

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell ajelen Műszaki leírás 1. sz. mellékletében rögzített
alkalmazásra vonatkozóan a teljes körű supportot, az egyes licencek esetén az 1. sz.
mellékletben meghatározott kezdeti időtől a szerződéskötéstől számított 24 hónapig,
mint egységes lejárati dátumig.

Teljesítés helye:
1149 Budapest, Róna utca 54-56.



S_t 1. számú melléklet a . nyilvántartási
Számú szerződéshez

• NISZ Nemzeti lníokommunikációs Szolgáltató Zrt.

N I ~ H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.
Műszaki leírás

Műszaki melléklet 1. számú melléklete

Gyártói support szolgáltatás nyújtásában érintett alkalmazások

Hangrögzítés (Voice Recording)
A TC&C Carin hangrögzítő megoldása lehetőséget biztosít arra, hogy a Cisco Call Manager
rendszerben működő telefonok hangforgalmát rögzíthessük, és különféle attribútumok szerint
rendezhessük a hangállományokat, illetve kereséseket hajtsunk Végre.

BM Carin365 jellemzői:
Unilied Communications Recorder, Verzió: 10.5.69.63592
Channel licencek: 40 db
Support kezdeti ideje: szerződéskötéstől
HA kialakítás, két szerverrel
Natív rögzítés, a Carin szerverek SIP trunk-ön keresztül kapcsolódnak a CIJCM
rendszerhez.

El Carin365 jellemzői:
Unified Communications Recorder, Verzió: 10.5.69.63592
Channel licencek: 70 db
Support kezdeti Ideje: szerződéskötéstől
HA kialakítás, két szerverrel
Natív rögzítés, a Carin szerver SIP trunk-ön keresztül kapcsolódik a CIJCM
rendszerhez.
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Muszaki leiras

Műszaki melléklet 2. számú melléklete

JELENTÉS
Vállalkozó neve:
Megrendelő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Tárgyi időszak: 20
Szolgáltatás típus:
Szerződés tárgya:
Vállalkozási szerződés száma:

. az elvégzett feladatok mennyisége, SLA prioritásonként

SLA sértés történt: igen/nem
. Muakalap száma, SLA sértés időtartama

Egyéb
megjegyzés

Kelt:

Megrendelő Vállalkozó
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6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

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

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

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

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

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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3. számú melléklet a. nyilvántartási

‚ •.‘ Számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

N ~ ~ H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): TC&C Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): TC&C Kft.
Távközlés-és számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Cé~jegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő
aláhúzandó): 01-09-168656

Adószám: 10780370-2-42 Uniós adószám: HU10780370

Kapcsolattartó adatai

Név: Földesi György Beosztás: műszaki igazgató

Telefonszám: +36 209783057 E-mail cím: gyorgy.foldesi~tcandc.com

Cím
Székhely (ország, irón yítászám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1155 Budapest Wesselényi u. 35.
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, hózszám):
Magyarország, 1155 Budapest, Wesselényi u. 35.
Cégnév: TC&C Kft

Számlázási cím (ország, irányítászám, város, utca, házszám): Magyarország, 1155 Budapest, Wesselényi ii. 35.

Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank

Bankszámla száma: 10102244-14968906-00000009 Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5W]: NEM
XIII/A. fejezet 169.5.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,

169.5.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján: NEM

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

KeIt.1~g ‘O~C . c~Y~/JkAC~
Cégszerű aláírás
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