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Vallalkozasi szerzodes

amely letrejott egyreszrol a
NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag
Szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cegjegyzek szam: 01-10-041633
Adoszam: 10585560-2-44

Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Kepviseli: Bancsics Ferenc
Kepviselo titulusa: vezerigazgato
mint megrendelo (tovabbiakban Megrendelo),

masreszrol az

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

Cegjegyzek szam a: 01 10 041733
Adoszama: 10649297-2-44

Bankszamla szama: 10918001-00000057-22480051 UniCredit Bank

Kepviseleteben eljar: Kucska Arpad vezerigazgato
mint vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkozo)

(a tovabbiakban egyiitt: Felek) kozdtt alulirott helyen es napon az alabbi feltetelek szerint:

ELOZMENYEK

1) Megrendelo „A KAKinformaciobiztonsagi iranyitasi rendszerenek testre szabasa az Ajan-
latkero jelenlegi informaciobiztonsagi tevekenysegenek, gyakorlatanak, folyamatainak es szaba-
lyozasi kornyezetenek figyelembevetelevel" targyabana Kbt. II. resze szerinti nyilt kozbeszerzesi el-
jarast folytatott le.Az eljarasban Megrendelo, Vallalkozot nevezte megaz eljaras nyertesekent, amelyre
tekintettel felek a jelen Vallalkozasi szerzodest (a tovabbiakban: Szerzodes) kotik.
2) Felek megallapitjak, hogyjelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a szerzodeshez fizika-
ilag nem csatolt alabbi dokumentumok: a lefolytatott kozbeszerzesi eljaras kozbeszerzesi dokumentu-
mai, valamint Vallalkozo benyiijtott ajanlata.

3) Vallalkozo, jelen Szerzodes alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mertekben ismeri es a szerzo
des teljesitese sorana legteljesebb mertekben figyelembe veszi, elfogadjaes betartjaa jelen vallalkozasi
szerzodes targyat, illetveannakmegvalositasat erintojogszabalyokat, beleertve a hatosagies egyebelo-
irasokat, az egyebkent ra vonatkozo etikai nonnakat, valamint a Szerzodes mellekleteiben foglaltakat
is.

Megrendelo kijelenti, hogy a jelen Szerzodes megkoteset megelozoen, a kozbeszerzesi eljaras lefolyta-
tasa soran a Vallalkozoval kozolt minden olyan - elsosorban miiszaki feltetelt es korijlmenyt - amely a
Szerzodes teljesitese tekinteteben lenyeges informacionak minosul, es amikihatassal leheta jelen Szer-
zodesben foglaltak teljesitesere.

4) A Felek kozotti jogviszony tartalmat a Szerzodes es annak mellekletei hatarozzak meg. A Szer
zodes torzsszovege, valamint mellekletei kozotti ellentmondas eseten a Szerzodes torzsszovegenek ren-
delkezesei alkalmazandoak. Felek kijelentik, hogy a Szerzodes es mellekletei a kozottuk levo Szerzodes
valamennyi fcltetelet tartalmazzak, igy a Szerzodesbees mellekleteibe nem foglalt, jelen Szerzodes tar-
gyara vonatkozo korabbi megallapodasok hatalyukat vesztik (Teljessegi zaradek).
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5) Felek kijelentik, hogy nem valik a Szerzodes tartalmavaminden szokas, amelynek alkalmaza-
saban a felek korabbi iizleti kapcsolatukban megegyeztek, es minden gyakorlat, amelyet egymas kozott
kialaki'tottak, tovabba minden olyan szokas es gyakorlat, melyet az adott uzletagban a hasonlojellegii
Szerzodes alanyai altal szeles korben ismernek es rendszeresen alkalmaznak.

1. SZERZODES TARGYA

1.1.Jelen Szerzodesalapjan Vallalkozo elvallalja a Muszaki leirasban (a tovabbiakban: Muszaki leiras)
szerinti feladatok ellatasat.

1.2. A Vallalkozo altal ellatando feladatok reszletes felteteleit, a feladatok elvegzesenek modjat, a szal-
h'tando eredmenytermekeket tovabba ateljesites egyeb kovetelmenyeket a Szerzodes 1. sz. mellekletet
kepezo Muszaki lefras tartalmazza.

2. A SZERZODES HATALYA, TELJESITES IDEJE, HELYE

2.1. Jelen szerzodes az alafrassal lep hatalyba.

2.2. Vallalkozo koteles a Muszaki leirasban, valamint jelen szerzodes torzsszovegeben foglaltakat a
Szerzodes hatalybalepesetol szamitott 180 naptari napon beliil elvegezni.

2.3. Vallalkozo koteles a Muszaki lefras szerint oktatasokat megtartani akkent, hogy annak befejezesere
a 2.2. szerinti hatarido elott sor keruljon.

2.4. Teljesites helye:

a) Vallalkozo a tevekenyseget a b) - d) pontok kivetelevel Megrendelo 1135Budapest, Csata u. 8. szam
alatti telephelyen kell vegeznie.

b) Vallalkozojogosult a Muszaki leiras szerintkeszitendodokumentumokatsajat telephelyen is vegezni.

c) Vallalkozo a kapcsolattartonak kotelese elektronikus levelben megkiiideni a Muszaki leiras szerint
keszitendo dokumentumokat.

d) A Muszaki leiras szerinti oktatasokhoz Vallalkozo koteles budapesti helyszint biztositani es az okta
tasokat ott megtartani, a Muszaki leirasban rogzitett elvarasok szerint.

2.5. Vallalkozo koteles a szerzodes megkotesenek a napjan Megrendelo reszere atadni a gyarto (vagy a
gyarto magyarorszagi kepviselete) altal kiallitott nyilatkozatot, mely szerint RSA Titanium Partner gyar-
toi partneri minositessel rendelkezik. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben ezt elmulasztja,
ligy Megrendelo jogosult meghiusulasi kotber ervenyesitese mellett elallni jelen szerzodestol.

3. VALLALKOZASI DIJ, FIZETESI FELTETELEK

3.1. Vallalkozot megilleto dij teljes osszege: 32 375 000,- Ft + afa, azaz Harmincketmillio-harom-
szazhetvenotezer forint + altalanos forgalmi ado.

3.2. Felek rogzitik, hogy az afa mertekere a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek az irany-
adoak.

3.3. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dij a szerzodesszerii
teljesiteshez sziikseges valamennyi koltseget es ellenerteket magaban foglalja, ezert a Vallalkozo mas
jogcimen tovabbiellenertek felszamftasara nemjogosult, tovabbi koltsegekmegteritesetsemmilyenjog-
cimen nem igenyelheti. Valamennyi, a Vallalkozo bankjanal felmeriilo bankkoltseg a Vallalkozot ter-
heli.

3.4. Elszamolas, szamlazas:

3.4.1. Vallalkozo szamlat a 3.1. pont szerinti dij teljes osszegevel jogosult kiallitani a 3.4.2. pont alapjan.



3.4.2. Vallalkozo a szerzodesszerii teljesitest igazolo Megrendelo altal alairt Teljesitest Igazolo Bizony
lat (TIB - 2. szamu melleklet) kiallitasat kovetoen jogosult szamlat kiallitani. A TIB kiallitasanak felte-
tele a feladat szerzodesszerii teljesitese.

3.5. Fizetesi feltetelek, teljesites, teljcsitesigazolas

3.5.1. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kiilonosen azadozas rendjerol
szolo2017. evi CL. torveny, vagy annakvegrehajtasi rendelete - Megrendelo penzugyi teljesiteset ado-
igazolas benyujtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ugy Megrendelo
ezen jogszabalyok szerint jar el a kifizetes soran.

3.5.2. Vallalkozo ajelen szerzodes 3.1. pontjaban meghatarozott dijra a Kbt. 135. § (1) (4) es (6) be
kezdeseben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. § (1) es (2) bekezdesere figyelemmel, 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
(2. szamu melleklet) alapjan, annak kiallitasat kovetoen allit ki, es azzal egyiitt nyujt be a Megrendelo-
nek. Vallalkozo jelen szerzodes teljesiteserol egy szamla kiallitasara jogosult.

3.5.3. A benyujtando szamla kotelezo mellekletei az eloirasnak megfeleloen kiallitott es mindket Fel
altal alairt Teljesitest Igazolo Bizonylat (2.sz melleklet)es a jelen szerzodesbeneloirt tovabbi mellekle-
tek (atadas-atveteli jegyzokonyvek) alairt formaban.

3.5.4. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamla netto erteke a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-
00025 azonosito szamu projekt koltsegvetesenek terhere un. „szallitoi finanszirozas" kereteben kerul
kifizetesre Vallalkozo reszere. A szamla afa tartalmat kozvetleniil Megrendelo utalja at a Vallalkozo
reszere a szamlaMegrendelo kozponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133,) tortenobeerkezeset koveto
15 napon beliil. A szallitoi finanszirozasbol fakado barmely fizetesi kesedelemert Megrendelo felelos-
seggel nem tartozik.

3.5.5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Tamogatasi Szerzodes szerint, a szamla Teljesitest Igazolo
Bizonylattal igazolt, Vallalkozot megilleto netto erteket a Megrendelo hianytalan es hibatlan kifizetesi
kerelmenek a Tamogatohoz torteno beerkezeset koveto 30 napon beliil a Tamogato egyenliti ki kozvet
leniil atutalassal a Kbt. 135. § (1) es (4) bekezdeseiben valamint a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdeseben
meghatarozottaknak megfeleloen, a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes europai unios ala-
pokbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjerol szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendeletben
(tovabbiakban: Kormanyrendelet) foglaltakra figyelemmel. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Ta
mogato a Megrendelot, mint kedvezmenyezettet hianypotlasra szolithatja fel. A fizetesi hataridobe a
hianypotlasra igenybe vett idotartam nem szamit be.

3.5.6. A szamla szabalyszerii kiallitasa utan az Vallalkozo a szamlat a Megrendelo nevere es a Meg
rendelo kozponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) kiildi. Vallalkozo biztositja az elektronikus
szamla befogadasanak lehetoseget is, az e_invoice@nisz.hu e-mail cfmen.

3.5.7. Vallalkozo a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:

a szamlat a Megrendelo nevere (NISZ Zrt,) es cimere kell kiallitani,

- a szamlan szerepeltetni szukseges a szallftott termekek, nyujtott szolgaltatasok megnevezeset, TE-
SZOR szamat,

a Megrendelo altal megadott belso azonositasra szolgalo jelen szerzodes szamot,

fizetesi hataridokenta szamla kezhezvetelet koveto 30 naptari napot,

a szamlan fel kell tuntetni az Vallalkozo bankszamlaszamat, a bank nevet, valamint az adoszamat,

a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" elnevezest,

a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny (Afa
tv.) 169. § es 175. § szerinti eloirasoknak.



- a szamlan fel kell tuntetni a projekt megnevezeset: „K6zigazgatasi szakrendszerek egyseges elere-
sehez es interoperabilitasahoz kozponti alkalmazas szintii szolgaltatasok biztositasa" es azonosfto
szamat(KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025)

3.5.8. Amennyiben Megrendelo kifogast emel a benyiijtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a szamlat a
szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beliil visszakuldi Vallalkozonak. A fizetesi
hatarido a szamla ujboli benyujtasat kovetoen lijra kezdodik.

3.5.9. A Szerzodes hatalya alatt Vallalkozo a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a
neveben, cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom)
naptari napon beliil koteles Megrendelot irasban ertesiteni, valamint megkiiideni a treasury@nisz.hu
e-mail cimre.

3.5.10. Vallalkozo a szamla kesedelmes kiegyenlitese eseten a kesedelmi idore a Ptk. 6:155. § (1) be
kezdese szerint jogosult kesedelmi kamatra.

3.5.11. Amennyiben a fizetesi hatarido munkaszuneti napra, unnepre vagy bankszuneti napraesik, ak-
kor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlftesenek hatarideje.

3.5.12. Megrendelo mentesul a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Vallalkozo a
szamlat nem a 3.5.6. pontban meghatarozott cimre nyujtjabe, vagy a szamla egyeb -jelen szerzo
desben szabalyozott okbol - nem fogadhato be.

3.5.13. Vallalkozo a Szerzodes alairasakor koteles nyilatkozni adatairol az 3. sz. melleklet kitoltesevel
es a Megrendelo reszere torteno atadasaval (Nyilatkozat Partner adatairol).

3.5.14. Felek kijelentik, hogy ajelenszerzodes targyat kepezo beszerzes a Kormanyrendelet hatalya ala
tartozik, es szallitoi finanszirozas kereteben keriil kiegyenlitesre, ezert Megrendelo a Kormanyren
delet 118/A. § es 119. § alapjan biztosftja az Vallalkozo reszere a szerzodes elszamolhato osszege
30%-anak megfelelo mertekii szallitoi eloleg igenylesenek lehetoseget.

3.5.15. A szallitoi eloleget (az elolegbekero dokumentum Megrendelohoz torteno benyiijtasan keresz-
tiil) Vallalkozo a Tamogatotol (Iranyito Hatosag) igenyelheti. Megrendelo az ertesitestol szamitott
5 napon beliil jelezheti a szallitoi eloleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban a szallitoi
eloleg-igenylest a Megrendelo reszerol elfogadottnak kell tekinteni.

3.5.16. Eloleg igenylesekor a megkotott szerzodes elszamolhato osszegenek 10%-aerejeigVallalkozo
mentesul a biztosfteknyujtasi kotelezertseg alol. Amennyiben 10 %-nal magasabb mertekii eloleg
kifizetesere kerul sor, Vallalkozo a szerzodes elszamolhato osszegenek 10%-a es az igenyelt szalli
toi eloleg kiilonbozetere juto tamogatas osszegenek megfelelo mertekii, az Iranyito Hatosagjavara
szolo, a Kbt. 134. § (6) bekezdese a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdese szerint mas
biztositekot nyujt vagy a Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdes b) pontjanak figyelembe vetelevel
nem nyujt biztositekot. Az eloleg visszafizetesi biztositekanak az elolegbekero dokumentum be-
nyujtasatol az eloleggel torteno elszamolasig kell rendelkezesre allnia. Az elolegkent igenybe vett
osszeg a teljesitest kovetoen kiallitott szamla osszegebol keriil levonasra oly modon, hogy a Meg
rendelo az eloleget mindaddig beszamitja a kiallitott szamla vegszamlaosszegebe, amig az eloleg
teljes osszege levonasra nem keriil.

3.5.17. Vallalkozo a jelen egyedi szerzodesbol eredo koveteleset nem engedmenyezheti harmadiksze-
melyre.

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

4. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

/



4.1. Vallalkozo koteles a jelen Szerzodesben es annak mellekleteiben meghatarozott feladatokat teljesi-
teni.

4.2. Vallalkozo koteles a jelen szerzodesben meghatarozott valamennyi feladatat a jogszabalyoknak, a
jelen szerzodesnek, valamint a jelen szerzodes mellekleteinek megfeleloen szerzodesszeriien teljesiteni.
Vallalkozo haladektalanul kozol Megrendelovel minden olyan korulmenyt, amely a jelen szerzodes tel
jesiteset. eredmenyet es a teljesitcsi hataridot erdemben erinti, vagy befolyasolja.

4.3. Vallalkozo a Szerzodes megkotesenek idopontjaban koteles Megrendelo szamara valamennyi olyan
alvallalkozot bejelenteni, amely reszt vesz a Szerzodes teljesiteseben.

4.4. Vallalkozo altal megnevezett alvallalkozok listajat a 4. szamii melleklet tartalmazza.

4.5. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodes teljesitcsehez nem vesz igenybe - a jelen pont szerinti mo-
dositas eseten sem - olyan alvallalkozot, amely a kozbeszerzesi eljarasban eloirt kizaro okok hatalya
alatt all.

4.6. Vallalkozo a Szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt koteles tulajdonosi szerkezetet Meg
rendelo szamara megismerhetove tenni es koteles Megrendelot haladektalanul ertesiti ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez va
lamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely tekinteteben fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltetel vagy

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez vala
mely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekinteteben
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltetel.

4.7. Vallalkozo kijelenti, hogy - Szerzodes teljes idotartama alatt - a Szerzodesben meghatarozott fel
adatok teljesitesehez sziikseges engedelyekkel, szakertelemmel, jogosultsagokkal es kello szabad kapa-
citassal rendelkezik, igy a jelen Szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitesere kepes.

4.8. Vallalkozo felelos az altala nyujtott tevekenyseg minosegi megfelelosegeert, szakszeriisegeert, szer-
zodesszeriisegeert es teljes koriisegeert. A Vallalkozo koteles a tevekenyseget a tole elvarhato legna-
gyobb gondossaggal vegezni.

4.9. Vallalkozo feladatat Megrendelo utasitasai szerint es erdekenek megfeleloen, a Megrendelovel tor
teno folyamatos egyeztetes mellett, onalloan koteles ellatni, es e korben koteles Megrendelot haladek
talanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelo celszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad.
A figyelmeztetes elmulasztasabol eredo karert Vallalkozo felelos. Amennyiben a figyelmeztetes elle-
nere keri a Megrendelo az utasitasa vegrehajtasat, minden ebbol eredo felelosseg illetve kar a Megren
delot terheli.

4.10. A Vallalkozo vallalja. hogy tevekenysegerol es az iigyek allasarol a Megrendelot folyamatosan.
szoban es irasban egyarant, a Megrendelovel egyeztetett formaban tajekoztatja.

4.11 .Amennyiben Megrendelo elmulasztja valamely kotelezettsege teljesiteset, Vallalkozo tajekoztatja
Megrendelot a mulasztasnak a munkara gyakorolt elorelathato hatasairol.

4.12. Amennyiben a Szerzodes teljesitese soran Vallalkozo szamara barmikor olyan korulmeny all elo,
amely akadalyozza az idoben torteno teljesitest, ugy Vallalkozonak haladektalanul irasban ertesitenie
kell a Megrendelot a kesedelem tenyerol, annak varhato idotartamarol es okairol. Felek kijelentik, hogy
minden esetben - meg akkor is, ha az akadalyt a masik Felnek a kozles nelkiil is ismernie kellett -
kotelesek egymast irasban ertesiteni, ha a Szerzodesben vallalt valamely kotelezettseg teljesitese elore
lathatoan akadalyba iitkozik.

4.13. Vallalkozo a jogszeriien igenybe vett alvallalkozoert (kozremukodoert) ugy felel, mintha a telje-
sites soran maga jart volna el, alvallalkozo jogosulatlan igenybevetele eseten pedig felelos minden olyan
karert is, amelv anelkiil nem kovetkezett volna be.



4.14. Vallalkozo tevekenysegeert onallo felelosseggel tartozik, a Szerzodes teljesitese soran harmadik
szemelyeknek okozott barmely esetleges karert aPtk. vonatkozo szabalyai szerint tartozik felelosseggel.

4.15. Vallalkozo kepviseleteben eljaro szakertok, amegbizassal osszefiiggo feladataikat a legjobb szak-
mai tudasukkal latjak el.

4.16. Vallalkozo elismeri, hogy ugy felel az Szerzodes teljesfteseben kozremukodo alkalmazottai ma-
gatartasaert es cselekmenyeiert, mintha azok a Vallalkozo magatartasai vagy cselekedetei lettek volna.

4.17. Aszerzodes es a szerzodes teljesitese soran keletkezo osszes leiras, dokutnentacio, kezelesi utasi-
tas, levelezes es egyeb okmanyok magyar nyelven kesziilnek. Megrendelo kepviseloinek, illetve mun-
katarsainak kozremiikodesevel zajlo szobeli egyeztetesek magyar nyelven tortennek.

4.18. Vallalkozo teljesfteseben koteles kozremiikodni a szakember, aki a kozbeszerzesi eljarasban er-
tekelesi szempontkent kerult megjelolesre. Vallalkozo altal a teljesitesbe bevonasra keriilo, CISA vizs-
gaval rendelkezo szakember:

Nev: Hiivelyes Peter Ajanlat szerinti tobblettapasztalat: 62 ho

4.19. Vallalkozo altal a kozbeszerzesi eljaras soran bemutatott szakember bevonasatol nem lehet elte-
kinteni, ha az adott szemely igenybevetele a kozbeszerzesi eljarasban az ertekelesekor meghatarozo ko-
rulmenynek minosult. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha
az lij szervezet az ertekeleskor figyelembe vett minden relevans koriilmeny - kiilonos tekintettel a Kbt.
76. § (3) bekezdes b) pontja szerinti esetben azertekelt szemelyi allomany - tekinteteben az eljarasban
bemutatott szervezet jogutodjanak tekintheto. Az ertekeleskor meghatarozo szakember szemelye csak
Megrendelo hozzajarulasaval es abban azesetben valtozhat, ha azertekeleskor figyelembe vett minden
relevans koriilmeny tekinteteben az ertekelttel egyenerteku szakember keriil bemutatasra. A hozzajaru-
las iranti igenyt irasban a tervezett bevonas elott legalabb 15 nappal kell bejelenteni. A hozzajarulas
megkerese soran Vallalkozonak igazolnia kell jelenpont szerinti elvarasok teljesiileset.

4.20. Vallalkozo teljesiteseben koteles kozremiikodni az olyan szervezet vagy szakember (a tovabbiak
ban: szakember), aki a kozbeszerzesi eljarasban reszt vett Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban
kiveve, ha Vallalkozo e szakember nelkul vagy a helyette bevont lij szakemberrel is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelmenyeknek, amelyeknek Vallalkozo a kozbeszerzesi eljarasban az adott szak
emberrel egyiitt felelt meg.

4.21. Amennyiben Vallalkozo kulfoldi adoilletosegunek minosul, ugy koteles a Kbt. 136. § (2) bekez
dese alapjan a szerzodeshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetosege szerinti adoha-
tosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat az
orszagok kozotti jogsegely igenybevetele nelkul.

5. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

5.1. Megrendelo, a szerzodesszerii teljesites eseten a jelen Szerzodesben meghatarozottak szerinti val-
lalkozoi dij megfizetesere koteles.

5.2. Megrendelojogosult a Vallalkozotjelen Szerzodes keretein beliil utasitani.

5.3. Megrendelo jogosult a Vallalkozo tevekenyseget ellenorizni, de az ellenorzes a Vallalkozo szerzo
desszerii teljesiteset nem hatraltathatja, valamint az igy feltart esetleges hianyossagrol a Vallalkozot
tajekoztatni kell. Vallalkozo nem mentesul a felelosseg alol, haMegrendelo azellenorzest elmulasztotta
vagy nem megfeleloen vegezte el.

5.4. Az atadas-atvetel mennyisegi es minosegi atvetelbol all.

5.5. A mennyisegi atadas-atvetel soran Vallalkozo atadja a kovetkezo dokumentumokat Megrendelo re
szere:

5.5.1. A Muszaki leiras szerinti 4.2. pont szerinti dokumentaciokat.
5.5.2. A Muszaki leiras 5.-6. pontja szerinti jegyzokonyveket az oktatasrol - melyeknek



minimalisan tartalmazni kell a Muszaki leiras 6. pontja szerinti tablazatban megadott ada-
tokat - tovabba az oktatasokon resztvevok nevet tartalmazo jelenleti iveket

5.6. Megrendelo a sikeres atvetelt a sikeres atadasrol kesztilt atadas-atveteli jegyzokonyv alairasaval
igazolja.

5.7. Megrendelo az atvetelt megtagadja amennyiben nem keriiltek teljes koriien atadasra az 5.5.1-5.5.2.
pont szerint dokumentumok.

5.8. Az atvetel megtagadasarol jegyzokonyvet kell felvenni, melyben legalabb az alabbiakat kell rogzi-
teni:

az atadas-atvetel idopontja es helye.
Felek jelen levo kepviseloinek neve es beosztasa,
az atvetel megtagadasanak az indoka,
Vallalkozo kepviselojenek az atvetel megtagadasaval kapcsolatos esetleges eszrevetele,
a megismetelt atadas-atveteli eljaras idopontja,
Felek kepviseloinek alairasa.

5.9. Az atvetel megtagadasa eseten Felek ismetelt atadas-atveteli eljarast folytatnak le, melyre a jelen 5.
fejezet vonatkozo rendelkezeseit kell megfeleloen alkalmazni.

5.10. Minosegi atadas- atvetel kereteben a Muszaki leirasban meghatarozottak szerint Megrendelo tar-
talmilag ellenorzi az 5.5. pont szerint atvett anyagokat, tovabba a Muszaki leiras szerint teszteles soran
ellenorzi, hogy a Muszaki leirasban foglaltakra sor keriilt-e.

5.11. Megrendelo koteles a Muszaki leiras 4.2. pont szerinti eredmenytermekeket attekinteni 10 mun-
kanapon beliil a mennyisegi atadas-atvetelhez kepest es javitasra visszakuldeni Vallalkozonak ameny-
nyiben annak tartalma nem all osszhangban a Miiszaki leirassal. A javitasra visszakiildott anyag potha-
tarideje - ha a Felek masban nem allapodnak meg - 5 munkanap.

5.12. A mennyisegi-, valamint a minosegi atadas-atvetelrol keszult jegyzokonyv a TIB kotelezo mellek
letei kepezi.

6. A TELJESITES MODJA

6.1. Megrendelo kepviseleteben a teljesitcsigazolas kiallitasara a 9.4. pontban megnevezett szemelyek
jogosultak egyiittesen.

6.2. Vallalkozo feladatait a Miiszaki leiras eloirasai alapjan koteles elvegezni es az ott felsorolt terme-
keket koteles atadni Megrendelo reszere az 5. fejezetben foglaltak szerint.

7. SZERZODES MEGEROSITESE, JOTALLAS

7.1. Vallalkozo kesedelembc esik, ha a jelen Szerzodes 2.2. meghatarozott feladatait olyan okbol,
amelyert felelos, annak esedekessegekor szerzodesszeriien nem teljesiti (kesedelmes teljesites).

7.1.1. A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. naptari napja alatt napi 0,5%, a kesedelem 11.
naptari napjatol napi 1% mertekii. A kesedelmi kotber maximalis merteke a kdtberalap 20 %-a. A
kesedelmi kotber alapja a netto vallalkozoi dij.

7.2. Amennyiben Vallalkozo ajanlataban, a 2. reszszempont soran „igen" valaszt adott ugy hibast
teljesitest kovet el, ha megszegi a Szerzodes 4.18. pontjaban meghatarozott feladatat (szakember
bevonasa) olyan okbol, amelyert felelos. A hibas teljesitesi kotber merteke: napi 1%. Minden olyan nap
hibas teljesitesnek minosiil, amely soran Vallalkozo nem tett eleget a 4.18. pont szerinti



kotelezettsegenek. Vallalkozot terheli annak bizonyitasa, hogy a 4.18. pontban foglaltakat betartotta. A
kotber maximalis merteke a kotberalap 20 %-a. A kotber alapja a netto vallalkozoi dij.

7.3. Vallalkozo jelen Szerzodes celjanak tneghiusulasa eseten meghiusulasi kotbert fizetni.

7.3.1. Megrendelo jogosult a meghiiisulast megallapitani kiilonosen a 11.8. pont szerinti esetben,
tovabba akkor, ha a Vallalkozo kesedelmes teljesitese vonatkozasaban a Megrendelo altal meghatarozott
pothatarido olyan okbol, amiert felelos eredmenytelenul telik el, vagy a vallalkozoi kesedelem olyan
mertekii, hogy az a Megrendelo oldalan teljesiteshez ftizodo erdekmiilast eredmenyez, tovabba
amennyiben a Megrendelo altal kiszabott kesedelmi kotber eleri a kotber maximumat es Megrendelo az
emlitett okok barmelyike miatt a szerzodest azonnali hatallyal felmondja, vagy attol elall. A
meghiusulasi kotber merteke a netto Vallalkozoi dij ertekenek 25%-a.

7.4. A Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesitot allft ki, es annak osszeget a fentiekkel osszhangban
jogosult a vallalkozasi dijba beszamitani.

7.5. Megrendelo a Szerzodesen alapulo ellenszolgaltatasbol credo tartozasaval szemben csak a
Vallalkozo altal elismert, egynemfi es lejart koveteleset szamithatja be.

7.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo - a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V.
torveny (Ptk.) 6.187. §-anak (3) bekezdesere figyelemmel -jogosult a kotbert meghalado karanak erve-
nyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi kotber megfizetese nem mentesiti a teljesites alol.

7.7. Felek tudomasul veszi a Ptk. 6:186. § (1) bekezdeseben foglaltakat.

7.8. Jotallas

7.8.1. Vallalkozo az altala jelen szerzodes teljesitesenek kereteben nyiijtott szolgaltatasokkal kapcsolat-
ban az igazolt teljesites idopontjatol szamitott 12 honap idotartamig terjedo jotallasi kotelezettseget val-
lal.

7.8.2. Felek tudomasul veszik a Ptk. 6:171-6:173. §-ban foglalt rendelkezesekct.

7.8.3. Vallalkozo az altala jelen szerzodes kereteben kellekszavatossaggal tartozik azert, hogy a teljesi
tese kereteben atadott tennekek / nyiijtott szolgaltatasok minden tekintetben megfelelnek a jelen szer
zodesben meghatarozott felteteleknek es muszaki kovetelmenyeknek, a megrendeloi elvarasoknak, va
lamint ajogszabalyi kovetelmenyeknek, a nyiijtott szolgaltatasok alkalmasak jelen szerzodes celjanak
betoltesere.

7.8.4. Vallalkozo, a Megrendelo szavatossagi vagy jotallasi igenyei teljesitesenek koteles ingyenesen
eleget tenni.

7.8.5. A jotallasi, illetve szavatossagi ido alatt Megrendelo altal bejelentett jotallasi, illetve szavatossagi
igenyek a jotallasi, illetve a szavatossagi ido lejarta utan is ervenyesfthetok.

7.9. Felek kijelentik, hogy a szerzodes megkotese es teljesitese nem jelenti harmadik szemelyekkel ko-
tott egyeb szerzodeseik megserteset. Kijelentik tovabba, hogy jelen szerzodes megkotesenek pillanata-
ban nines tudomasuk arrol, hogy a jelen szerzodes megkotese vagy teljesitese harmadik szemelyek jo-
gait sertene.

7.10. Vallalkozo kijelenti, hogy ajelen szerzodes szerinti feladatai teljesitese erdekeben kizarolag jog-
tiszta szellemi termekeket hasznal fel, amelyek sajat szellemi alkotasat kepezik, illetve amelyek tekin
teteben jogot szerzett azok jelen szerzodes rendelkezeseinek megfelelo felhasznalasara. Vallalkozo ki
jelenti, hogy a jelen szerzodesbol fakado kotelezettsegeinek teljesitesehez sziikseges valamennyi va-
gyoni ertekii joggal (szerzoi jog, vedjegy, szabadalom, hasznalati minta, ipari minta, know-how, licenc,
stb.) rendelkezik, amelyek ajelen szerzodes kereteben altal szallitott dokumentumok es szolgaltatasok
vagy annak reszei hasznalatara vonatkozoan felmerulhetnek.

8. SZELLEMI ALKOTASOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK



1. A Vallalkozo szavatossagot vallal azert, hogy a Szerzodes kereteben altala letrehozott szerzoi
vedelem alatt alio miiveken nem all fenn harmadik szemelyeknek olyan szerzoi vagyoni/felhasznalasi
joga, amely a Megrendelonek jelen fejezet 2. pontban hivatkozott felhasznalasat korlatozna vagy aka-
dalyozna. Harmadik szemely ilyen korlatozo vagy akadalyozo igennyel valo fellepese eseten a Vallal
kozo kozvetleniil fellep a Megrendelo jogos erdekei vedelmeben.

2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelo szamaraa teljesitessel egyidejiileg veglegesen aten-
gedi jelen szerzodes alapjan letrejott szellemi alkotasok teljes korii es korlatozasmentes felhasznalasi es
hasznositasi jogat, beleertve az esetlegesen keletkezo forraskodokat is. Kijelenti, hogy azokkal kapcso-
latbansem a Vallalkozonak, sem harmadik szemelynek nines es — idobeli, teriileti es egyeb korlatozas
nelkiil — a jovoben sem leszolyan szerzoi vagy egyeb, a szellemi alkotasok korebetartozojoga, amely
a Megrendelot barmilyen modon vagy mertekben akadalyozna a szellemi alkotasok felhasznalasaban,
ideertve a sokszorositast, a szamitogeppel es elektronikus adathordozora torteno masolast, valamint az
atdolgozast is. Ajelen pontban foglalt rendelkezes nem vonatkozik azokra a szerzoijogokra, amelyek
atruhazasa, illetve atszallasa jogszabaly erejenel fogva kizart. A fenti kijelentes valosagaert, illetve a
kotelezettseg teljesiteseert a Vallalkozo teljes karteritesi felelosseget vallal, egyben — idobeli, teriileti
es egyeb korlatozas nelkiil — hozzajarul ajelen szerzodes alapjan letrejott szellemi alkotasoknak, mii-
veknek a Megrendelo es az altala megjelolt alfelhasznalok altali felhasznalasahoz (beleertve a fentiek
szerinti felhasznalasi modokat is). Ajelen pontban meghatarozott kotelezettseg teljesitesenek, illetve a
hozzajarulas megadasanak ellenerteket a Vallalkozo altal meghatarozott arak magukban foglaljak.

3. A Vallalkozo az altala, jelen KM kereteben, egyedileg fejlesztett szoftver reszekre es a doku-
mentaciora, a szoftver megfelelo hardver- es szoftverkornyezetben torteno telepitesere, futtatasara. ta-
rolasara es archivalasarateriiletileg, idoben es felhasznalo szamban - ajelen szerzodes kereteben atadott
licenc(ek) felhasznaloi szama terjedelmeig - korlatlan, kizarolagos felhasznalasi jogot ad a Megrendelo
reszere. A Megrendelo a Vallalkozo egyedi engedelye nelkuljogosult ajelen szerzodes kereteben egye
dileg fejlesztett szoftver atdolgozasara, feldolgozasara, egyeb modositasra, illetoleg arra, hogy ezen fel
adatok elvegzesere harmadik szemellyel szerzodest kosson.

4. Vallalkozo az altala elkeszitett dokumentumokra teruletileg, idoben es felhasznalo szamban kor
latlan, kizarolagos felhasznalasi jogot ad a megrendelo reszere, tovabba megrendelo alfelhasznalasi en-
gedelyekre is kiterjedo felhasznalasi jogot kap kapcsolt vallalkozasai, illetve az allami szervek vonat
kozasaban. A Megrendelo a Vallalkozo egyedi engedelye nelkul jogosult a dokumentumok atdolgoza
sara, feldolgozasara, egyeb modositasra, illetoleg arra, hogy ezen feladatok elvegzesere harmadik sze
mellyel szerzodest kosson.

5. Vallalkozo - a dobozos, illetve kereskedelmi termekek kivetelevel - koteles a szoftver kifej-
lesztett mindenkori aktualis verziojanak vallalkozo altal a megrendelo reszerekeszitett forraskodjat, to
vabba ennek modositasahoz es auditalasahoz sziikseges minden informaciot, dokumentaciot atadni,
amely esetben a forraskod a megrendelo tulajdonaba kerul. A Megrendelo ajelen pont szerinti szoftver
modositasaihoza dokumentaciot es a forraskodotjogosult korlatozas nelkiil felhasznalni, igy a tovabb-
fejlesztese targyaban inditott (koz)beszerzesi eljaras soran ezekbe a lehetseges Vallalkozoknak a sziik
seges mertekben betekintest engedhet, illetoleg a Megrendelonek, illetve a nyertes ajanlattevonek atad-
hatja a tovabbhasznositas lchetosegevel.

6. Vallalkozo a szerzodes teljesitese soran vegzett fejlesztesekhez kesziilt forraskodot rendszere-
scn elhelyezett, reszletes kommentekkel (objektumok es tagjaik kozotti kapcsolat, hierarchia, be- es ki-
menetek stb.) koteles cllatni. A kod - kommentezes soran a beszedes technikai elnevezesek hasznalata
es a tisztan tagolt, rendezett kod, valamint a bovithetoseg es a kompatibilitasi szempontok szem elott
tartasa is Vallalkozo feladatat kepezi.

8. Amennyiben Vallalkozo a szoftver elkeszitesehez mas szemelyt is igenybe vesz, koteles a koz-
remiikodo termeszetes es jogi szemelyekkel olyan tartalmii szerzodeseket kotni, hogy a felhasznalasi
jogot megrendeloa megrendelo es vallalkozo kozotti szerzodesekben irt feltetelekkel megszerezhesse.



9. KAPCSOLATTARTAS

9.1. Felek kotelesek egy vagy tobb kapcsolaUartot kijelolni a Megrendelo, illetve a Vallalkozo jelen
Szerzodes szerinti jogainak gyakorlasara, es a kapcsolattarto szemelyek valtozasarol egymast irasban
ertesiteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattarto szemelyet megvaltoztassak, modositsak es he
lyette lij szemelyt jeloljenek ki. A Felek uj Kapcsolattarto kijelolese eseten haladektalanul es irasban
kotelesek ertesiteni egymast. A kapcsolattarto szemelyeben bekovetkezett valtozas a masik Fellel valo
irasbeli kozlestol hatalyos, es szerzodesmodositast nem igenyel.

9.2. Felek kepviseleteben ajelen Szerzodessel kapcsolatban ervenyes jognyilatkozatot csak eskizarolag
azalabbiakban meghatarozott szemelyek tehetnek. Ajelen Szerzodessel kapcsolatos kommunikacio ki
zarolag irasos formaban (ajanlott level, fax, vagy e-mail) tortenik es az alabbiakban meghatarozott sze
melyek altal, illetoleg e szemelyek reszere torteno elkiildes eseten tekintheto ervenyesnek.

9.3. Jelen Szerzodesben szabalyozott egyuttmiikodes soran a szakmai kapcsolattartasra az alabbi sze
melyek jogosultak:

Megrendelo reszerol:

Nev: Gal Ferenc

Beosztas: Senior elektronikus informaciobiztonsagi referens

Telefon:+36302145642

E-mail: gal.ferencfronisz.hu

Vallalkozo reszerol:

Nev: Bartha Gabor

Beosztas: GRC csoportvezeto

Telefon:+36 (20) 258-3103

E-mail: bartha.gabor@euroone.hu

9.4. Jelen Szerzodesbenszabalyozott egyuttmiikodes soran a Megrendelo reszerol teljesites igazolasara
(beleertve az egyes feladatok elfogadasat igazolo teljesites igazolas alairasat is) az alabbi szemelyek
egyiittesen jogosultak:

Domotor Csaba igazgato es Dukai-Kiss Gabriella osztalyvezeto

9.5. Felekvallaljak, hogyfolyamatosan fenntartjak fenti szemelyek elerhetoseget vagy azok helyettesi-
teserol haladektalanul gondoskodnak.

9.6. SzerzodoFelek rogzitik, hogy minden nyilatkozatotvagy egyeb ertesitest (tovabbiakban: Ertesites)
szerzodesszeriien kiildenekmeg egymasnak. Szerzodesszeru megkiildesnek minosiil, az irasban es

- irasban igazolt szemelyes atadassal,

- tertivevenyes ajanlott levelben,

- visszaigazolt e-mailben vagy

- visszaigazolt telefax litjan - megktildott ertesites.

Az Ertesites akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

9.7. Az e-mailvagy telefaxlitjan tortenokezbesites eseten a nyilatkozat vagy ertesites akkorvalik jog
hatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kezhez vette: arrol automatikus vagykifejezett visszaigazolas
erkezett.

10



9.8. A tertivevenyes ajanlott postai kiildemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyitasaig - a postai kezbesites masodik megkiserlesenek napjat koveto otodik munkanapon kell
kezbesitettnek tekinteni.

10. TITOKTARTASI KOTELEZETTSEG

10.1. Felekajelen Szerzodes teljesitese sorantudomasukrajutott minden tenyt, adatot es valamennyi, a
mukodesiiket erinto informaciot, iizleti titkot bizalmas, harmadik felek altal meg nem ismerheto infor-
macionak tekintenek es ezen informaciok korere titoktartasi kotelezettsegetvallalnak ajelen Szerzodes
idobeli hatalya alatt es azon tiil is. A harmadik fel altal meg nem ismerheto informaciot a masik fel
irasbeli hozzajarulasa nelkiil egyik fel sem hozhatja nyilvanossagra vagy harmadik fel tudomasara sem-
milyen formaban. Ezen informaciokat Felek kizarolag a Szerzodes teljesitesehez sztikseges mertekben
hasznalhatjak. Amennyiben a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettseget valamelyik fel megszegi,
ugy a serelmet szenvedett fel a titoktartasi kotelezettsegmegszegesebolszarmazo igazolt karanak meg-
teritesct kovctelheti a masik feltol.

10.2. A 10.1. pont szerinti titoktartasi kotelezettseg nem vonatkozik

- az olyan informaciokra. melyek koztudomasiiak es a nyilvanossag rendelkezesere allnak, kiveve, ha a
nyilvanossagra keriilesiik abbolszarmazik, hogy valamelyik fel a titoktartasi kotelezettseget megszegte;

- az olyan informaciokra. melyek kiadasat jogszabaly, kulonosen a Kbt. 43. § (3) bekezdese es a Kbt.
44. § (2) bekezdese, tovabba jogeros birosagi vagy hatosagi dontes kotelezoen eloirja.

10.3. Megrendelo tajekoztatja a Vallalkozot arrol, hogy amennyiben a Szerzodesben rogzitett feladatok
ellatasahoz Vallalkozo reszere minositett adat megismerese vagy felhasznalasa valik sziiksegesse, ugy
ebben az esetben a minositett adat vedelmerol szolo 2009. evi CLV. torvenyben foglaltak es a Nemzeti
Biztonsagi Felugyelet miikodesenek, valamint a minositett adat kezelesenek rendjerol szolo 90/2010.
(III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan jamak el.

10.4. Felek ajelen Szerzodes teljesitese soran tudomasukrajutott szemelyes, illetve kiilonleges adatok
vonatkozasaban az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendeletenek (GDPR), valamint az
informacios onrendclkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny cloira-
sainak megfeleloen jarnak el. Fenti titoktartasi es adatvedelmi rendelkezeseknek az alvallalkozokkal es
a szakemberekkel valo ismertetese es betartatasaa Tervezo feladata es felelossege.

10.5. Felek teljes felelosseggel tartoznak a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol eredo karokert
es tudomasul veszik, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a masik fel jogosult a jelen
Szerzodestol azonnali hatallyal elallni/ a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

10.6. A Vallalkozo alkalmazottai es Vallalkozoi fele torteno informaciokozlesnek bizalmasnak kell

lenni, es csakolyan mertekig megengedett, mely az adottszerzodes teljesitesenek szempontjabol feltet-
leniil sztikseges.

11. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELMONDASA

11.1. Szerzodo felek megallapodnakabban, hogyjelen Szerzodest kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak
figyelembevetelevel es kizarolag irasban modosithatjak.

11.2. Siilyos szerzodesszegesnek minosul es mind a Megrendelo, mind a Vallalkozo jogosult a Szerzo
dest azonnali hatallyal irasban felmondani, amennyiben a masik fel (a Vallalkozo, illetoleg a Megren
delo) a jelen Szerzodesben meghatarozott kotelezettsegeit siilyosan megszegi, vagy egyebkent olyan
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magatartast tanusit, amely a tovabbi egyiittmukodest kizarja, illetve olyan szerzodesszegest kovet el,
amelyhez jelen szerzodes a felmondas lehetoseget irja elo.

11.3. Szerzodo felek kifejezetten rogzitik, hogy a Szerzodes Megrendelo reszerol torteno felmondasa,
elallasa a szerzodesszegeshez fiizodo egyeb szankciok vagy jogosultsagok gyakorlasat nem zarja ki,
illetve nem korlatozza.

11.4. A szerzodesszego fel koteles a masikfelnek 15naptari napon beliil megteriteni a szerzodesszeges-
sel okozott igazolt karat.

11.5. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzodes barmely okbol torteno megsziinese eseten Vallal
kozo haladektalanul koteles Megrendelo reszere visszaszolgaltatni minden, a feladat teljesitesevel kap
csolatosan reszere atadott, vagy birtokaba jutott adatot, informaciot, dokumentumot fuggetleniil az adat-
hordozojellegetol.

11.6. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerzodes olyan okbol sziinik meg, amiert Val
lalkozo nem felelos, ugy Felek kotelesek egymassal elszamolni.

11.7. Megrendelo a Kbt. 143. § szerinti esetben a szerzodest felmondhatja vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerzodestol elallhat.

11.8. Megrendelo a 2.5. pont szerinti gyartoi nyilatkozat at nem adasa eseten jogosult a szerzodestol
elallni. Megrendelo indokolt esetben, egy alkalommal jogosult 5 munkanapos - de legfeljebb a Kbt.
131. § (5) bekezdese szerinti ajanlati kotottseg utolso napjat nem meghalado idotartamii - pothataridot
tuzni a nyilatkozat benyiijtasara. A hatarido eredmenytelen eltelte eseten Megrendelo koteles elallni a
szerzodestol.

12. VIS MAIOR

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

12.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabol a „vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vallalkozo erdekkoren kiviil es elharithatatlanul kovetkezik be. neki fel nem rohato. Ilyen esetek
lehetnek kiilonosen sztrajk, haboni vagy forradalom, tiizeset, arviz, jarvany, mas termeszeti vagy ipari
katasztrofak, karanten korlatozasok es szallitasi embargo. A vis maiornak kozvetlen osszefuggesben kell
allnia a Vallalkozo tevekenysegevel es a bekovetkezett kesedelmes teljesitessel vagy meghiiisulassal,
mely osszefiiggest Vallalkozonak irasban igazolnia sztikseges.

12.3. Amennyiben vis maior miatt a Szerzodesben foglalt hataridok nem teljesithetoek, errol Vallalkozo
koteles a Megrendelot irasban tajekoztatni es a tajekoztatas alapjan Felek kotelesek egyeztetni
egymassal a Szerzodes teljesitesenek tovabbi modjarol. Vis maior eseten, amennyiben a Megrendelo
egyeb iranyii irasos utasitast nem ad, a Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie szerzodeses
kotelezettsegeit, amennyiben az esszeriien lehetseges, es meg kell keresnie minden esszerii alternativ
modot a teljesitesre, melyet a vis maior esete nem gatol.

12.4. A Szerzodesben foglalt hataridok a vis maior idotartamaval meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior idotartama meghaladja a 30 naptari napot, a Megrendelonek jogaban all a Szerzodes nem
teljesitett reszetol elallni hatranyosjogi kovetkezmenyek nelkul oly modon, hogy a Vallalkozohoz errol
irasos ertesitest kiild es a Felek a mar teljesitett szolgaltatasokkal es azok ellenertekevel elszamolnak
egymas fele. Ez esetben mindket Fel maga viseli a vis maior miatt felmerult karat.

13. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

13.1. A Vallalkozonak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen
targyalasok litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozottuk a Szerzodes
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kereteben felmeriilt. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo koriilmenyrol a felek kolcsonosen
kotelesek egymast irasban tajekoztatni.

13.2. Ha az erintett felek az emlitett kozvetlen targyalasok mcgkezdesetol szamitott 30 naptari napon
beliil nem tudjak megoldani a Szerzodes alapjan vagy ezzel osszefuggesben keletkezett jogvitajukat,
ugy a jogvita elbiralasara, hataskortol fuggoen a Budai Kozponti Birosag, illetve a Szekesfehervari
Torvenyszek kizarolagos illetekesseget kotik ki.

13.3. Ajelen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog - kiilonos tekintettel a Polgari
Torvenykonyvre es a Kbt-re - rendelkezesei az iranyadok.

13.4. A jelen Szerzodes a Szerzodo Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen
Szerzodes alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyiinek fogadjak el.

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

13.6. Jelen Szerzodes 3 eredeti peldanyban keszult, melyet a felek elolvastak, megertettek, cs mint
akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag irtak ala.

Mellekletck:

1. szamii melleklet: Muszaki leiras (a kozbeszerzesi eljaras muszaki leirasa)
2. szamii melleklet: Teljesitest Igazolo Bizonylat
3. szamii melleklet: Nyilatkozat Partner adatairol
4. szamii melleklet: Nyilatkozat a nyertes ajanlattevo jelen szerzodes alairasakor ismert alvallalkozoi
5. Dzamii molloklot: Kbt. 136. § (2) bokozdoso ozorinti moghatalmazds (kiilfoldi adoillotosogii Vallalkozo
eseten)

Budapest, 2022. februar Otf

Megbizo reszerol:

Bancsics Ferenc

vezerigazgato

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato
Zartkoriien Miikodo Reszvenytarsasag

[nil ^.-''ST'i-zi; Ccr-'itoBss utca 3.

Budapest, 2022. februar%A

Megbizott reszerol:

vezerigazgato

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.
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1. szamu melleklet

Muszaki leiras

*Zm& n i s
NEMZETIINFOKOMMUNIKACIOS

szolgAltato ZRT.

Muszaki leiras „A KAK informaciobizton-

sagi iranyftasi rendszerenek testre sza-

basa az Ajanlatkero jelenlegi informa-

ciobiztonsagi tevekenysegenek, gyakor-

latanak, folyamatainak es szabalyozasi

kornyezetenekfigyelembevetelever7

targyu kozbeszerzesi eljarashoz
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Bevezetes

A NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkbruen Mukbdo Reszvenytarsasag (a tovabbiak

ban: NISZ Zrt.), mint a kbzpontositott informatikai es elektronikus hirkbzlesi szolgaltato, uzemelteti a

kormanyzati celu halozatokat es infrastrukturakat, kbztiik a KOFOP - „Kbzigazgatas informatikai infra-

strukturajanak konszolidalasa a kbltsegek csbkkentese erdekeben" projekt kereteben a Kormanyzati

Adatkbzpont (tovabbiakban: KAK) infrastrukturat.

Az operativ program soran a kozponti kozigazgatasi rendszerek bsszekapcsolasaval, a szakrendszerek

es nyilvantartasok egyiittmukbdesenek javitasaval az allampolgarok jelentos szolgaltatasi szint nbve-

kedest, gyorsabb iigyintezest, olcsobb kozigazgatasi szolgaltatasi rendszert fognaktudni hasznalni. A

projekt soran a nemzeti adatvagyon is jelenetbs mertekben kbzpontositasra keriil, melynek biztonsa-

garol fokozottan gondoskodni kell.

Az informaciobiztonsagi jogszabalyoknak torteno megfeleloseget folyamatosan biztositani es fenntar-

tani, valamint igazolni sztikseges a Kormanyzati Adatkbzpont szolgaltatasait igenybe vevo iigyfelek es

a hatosag (Nemzeti Kibervedelmi Intezet) reszere is. Ennek erdekeben a fejlesztes soran az informa

ciobiztonsagi iranyitasi rendszer (a tovabbiakban: IBIR) letrehozasaval, valamint az iranyitasi rendszer

jelentos reszet automatizalo, a folyamatos iizletmenet biztositasaval kapcsolatba hozhato eroforrasok

es folyamatok kezeleset megvalosito IBIR tamogato informatikai biztonsagi iranyitas, kockazat es meg-

felelbseg felugyeleti rendszer (a tovabbiakban: GRC rendszer) keriilt telepitesre, ezaltal letrejott az a

kbrnyezet, amely a vedelmi rendszert vertikalisan teljesen atfogva szabalyozhat, iranyithat es kontrol-

lalhat.

Resztvevok

Az ajanlatkeres meghatarozasa soran resztvevbnek tekintjiik a projekt vezetbjet, a NISZ Zrt. Elektroni

kus Informaciobiztonsagi Igazgatdsag (EIBI) munkatarsait, valamint az Ajanlattevo ceg reszerol a GRC

rendszer testreszabasat vegzb munkatarsait.
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Az ajanlatkeres targya

A KAK informaciobiztonsagi iranyitasi rendszerenek testreszabasa az Ajanlatkero jelenlegi informacio

biztonsagi tevekenysegenek, gyakorlatanak, folyamatainak es szabalyozasi kbrnyezetenek figyelembe-

vetelevel.

Az ajanlatkeres magaban foglalja:

• az Ajanlatkerbnel alkalmazott modszertan - beleertve a tevekenysegeket, folyamatokat es

szabalyozasi kbmyezetet - felulvizsgalatat, az azokkal kapcsolatos javitb intezkedesek

megfogalmazasat;

• az Ajanlatkero gyakorlataban nem szereplo, de az IBIR teljes ertekii mukbdesehez sztikse

ges modszertanok kifejleszteset, az Ajanlatkero szervezeti adottsagaihoz igazitott beveze-

teset es oktatasat oly modon, hogy a szerzodes befejezeset kovetoen az IBIR rendszert es

a tamogatb eszkbzt (GRC rendszer) az Ajanlatkero belso emberi erbforrasainak felhaszna-

lasaval lehessen zavartalanul mukbdtetni;

• az Ajanlattevo altal biztositott hasznalati esetek implementalasat az Ajanlatkero altal al

kalmazott szoftver infrastruktiiran,

• a tamogatb eszkbz (GRC rendszer) hatekony mukbdesehez sztikseges adatforrasok (pi.:

szolgaltataskatalogus, kockazat-felmeresi tbrzsadatok, organizacibs adatok, stb.) es azok

informacibtartalmanak, egyseges, kbzbs adatbazisba torteno integraciojat;

• a tamogatb eszkbz (GRC rendszer) bsfeltblteset a KAK-ba migralandb szakrendszerre vo

natkozoan es demonstracibjat az Ajanlatkero altal megnevezett rendszerkbrnyezetre;

• a kialakitott iranyitasi rendszer eletciklus alapu mukbdesi felteteleinek tamogatasat.

A fenti ajanlatkeres kbvetelmenyeit a NISZ Zrt. altal korabban beszerzett es feltelepitett RSA Archer

GRC es KURT SeCube rendszereire kell kiterjeszteni.
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Altalanos kovetelmenyek, kotottsegek

A GRC rendszernek tamaszkodni sztikseges a NISZ Nemzeti Infokommunikacibs Szolgaltatb Zrt. min-

denkori szabalyzataira, kiilbnbsen a mindenkori Informaciobiztonsagi kockazatmenedzsment szabaly-

zatra, melyeket a nyertes ajanlattevo betekintessel ismerhet meg 3 nappal a szerzodes hatalyba lepe-

set kovetoen.

A GRC rendszer konfiguralasat, testre szabasat, fejiettebb funkcioi beallitasat, illetve finomhangolasat

a NISZ Zrt.-vel egyeztetve az Ajanlattevo ceg szakemberei hajtjak vegre.

A GRC rendszer hatekony mukbdesehez sztikseges adatforrasok es azok informacibtartalmanak, egy-

seges, kbzbs adatbazisba torteno integracibja szinten az Ajanlattevo ceg feladata.

Szakmai tapasztalatot igenylo kotottsegek

Az Ajanlattevo cegnek biztositani kell az RSA Archer GRC es a KURT SeCube rendszerehez (Osszefog-

lalva: GRC rendszer) kbthetb szaktudast es gyakorlati tapasztalatot, ami a projekt vegrehajtasa soran

nelkiilbzhetetlen.

Az Ajanlattevbnek rendelkezni kell RSA Titanium Partner gyartbi partneri minbsitessel. Az errol szblb
gyarto (vagy a gyarto magyarorszagi kepviselete) altal kiallitott nyilatkozatot az ajanlat reszekent csa-
tolnia kell.

Az Ajanlattevbnek vallalnia kell, hogy a kivitelezest vegzb szakembereik a munka elvegzesehez megfe
lelo gyartbi vizsgakkal rendelkeznek, amelyek:

RSA Archer Suite

• RSA SE Associate in Archer

• RSA SE Professional in Archer

• RSA SE Master in Archer

• Sales Associate - RSA Archer Suite

ISACA Certification

• Certified Information Systems Auditor (CISA)

A rendszert ugy kell testre szabni, hogy egy jovobeni informaciobiztonsagi auditon is megfeleljen, ezert
sztikseges CISA tanusitvannyal rendelkezb munkatarsat bevonni. Elsosorban jelen dokumentum 4.

pontjanak bevezeteseben es a 4.5 pontban megfogalmazott kovetelmenyek eseteben fontos a CISA

auditor bevonasa.

Jogszabalyi kornyezet

• Az allami es bnkormanyzati szervek elektronikus informacibbiztonsagarbl szolo 2013. evi

L. torveny (tovabbiakban: Ibtv.),

• Az allami es bnkormanyzati szervek elektronikus informacibbiztonsagarbl szblb 2013. evi

L. tbrvenyben meghatarozott technolbgiai biztonsagi, valamint a biztonsagos informacios

eszkbzbkre, termekekre, tovabba a biztonsagi osztalyba es biztonsagi szintbe sorolasra vo

natkozo kbvetelmenyekrol szblb 41/2015. (VII.15.) BM rendelet (tovabbiakban: 41/2015.

BM rendelet),
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Akbzpontositott informatikai es elektronikus hirkbzlesi szolgaltatb informacibbiztonsaggal

kapcsolatos feladatkbrerbl szblb 186/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet,

A kormanyzati celu halbzatokrbl 346/2010. (XII.28.) Korm. rendelet,

A kbzpontositott informatikai es elektronikus hirkbzlesi szolgaltatasokrbl szblb 309/2011.

(XII. 23.) Korm. rendelet,

A kbzpontositott informatikai es elektronikus hirkbzlesi szolgaltatasokat egyedi szolgalta

tasi megallapodas litjan igenybe vevo szervezetekrbl, valamint a kozponti szolgaltatb altal

iizemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekrol szblb 7/2013. (II. 26.) NFM rende

let,

a kozigazgatasi hatbsagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairbl szblb 2004. evi CXL.

torveny,

Egyes, az elektronikus ugyintezeshez kapcsolbdb szervezetek kijelbleserbl szblb 84/2012.

(IV. 21.) Korm. rendelet,

A Kormanyzati Adatkbzpont mukbdeserol szblb 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,

A minositett adat vedelmerol szblb 2009. evi CLV. torveny (Mavtv.).

Defim'ciok es fogalmak

A hasznalt defim'cibk es fogalmak ebbe az ajanlatkeresbe nem keriilnek be, mert a 3.2 jogszabaiyi kbr-

nyezet fejezetben felsorolt jogszabalyokban, az MSZ ISO 27000 szabvanycsaladban keriiltek meghata-

rozasra, melyek jelen kovetelmenyek specifikalasa soran alkalmazasra keriilnek.
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Szakertoi tamogatas kereteben Ajanlattevo altal elvegzendo feladatok

es szallitando dokumentumok

A GRC rendszer mint tamogatb eszkbz testreszabasanak egyik kiemelt celja, hogy az implementalas

soran kialakitott mbdszerek kesobbi alkalmazasaval az iranyitasi rendszer hatokbrebe vont eroforrasok

es folyamatok gyorsan, szabvanyositott formaban mbdosithatbk legyenek es a hatbkbr kiterjeszthetb

legyen, valamint, hogy az IBIR rendszert es a GRC rendszert az Ajanlatkero belso emberi erbforrasainak

felhasznalasaval lehessen zavartalanul mukbdtetni.

Megvalositandb folyamatok

A NISZ Zrt. altal hasznalt GRC rendszer testreszabasa soran az alabbi folyamatokat kell beilleszteni a

rendszer(ek)be.

NISZ Zrt. szervezeti egysegek es tenantok nyilvantartasa es karbantartasa

Elektronikus informacibs rendszerek nyilvantartasa es karbantartasa

Vagyonelemek nyilvantartasa es karbantartasa

Szolgaltataskatalbgusok nyilvantartasa es karbantartasa

Folyamatkatalbgusok nyilvantartasa es karbantartasa

Szabalyzatok nyilvantartasa es karbantartasa

Kockazatfelmeres- es kezeles

A tamogatb eszkozre (GRC rendszer) vonatkozoan elkeszitendo dokumentaciok:

Utemterv

Adminisztratori kezikbnyv;

Uzemeltetesi kezikbnyv;

Felhasznalbi kezikbnyv;

Rendszerbiztonsagi terv;

Tesztelesi terv;

Tesztforgatbkbnyv;

Tesztelesi jegyzokonyv;

DRP;

Oktatasi terv;

Oktatasi jegyzbkbnyvek;

Irott es elektronikus oktatasi anyag.

Jelen pontban felsorolt dokumentaciok reszletes tartalmat a fiiggelek tartalmazza.

Fent felsoroltakon kiviil az Ajanlattevo altal a tamogatb eszkbz (GRC rendszer) uzemeltetesehez sziik-

segesnek tartott, javasolt tovabbi dokumentacibkat is Ajanlatkero rendelkezesere bocsathat. Ajanlat

tevbnek a megajanlott termekekkel/szolgaltatasokkal kapcsolatban leszallitott dokumentacibkat
elektronikus (szerkeszthetb, nem szkennelt) formaban magyar nyelven kell atadnia.

Az igy elkeszitett es atadott dokumentacibkat Ajanlatkero szabadon, korlatozas nelkul felhasznalhatja

sajat celjaira.
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Osfeltbltes

Az osfeltbltes soran a 0. es 0. pontban meghatarozott tbrzs es tranzakcibs adatokat a GRC rend-
szerbe az Ajanlattevo ceg munkatarsai feltbltik, a feltbltes mindseget a NISZ Zrt., EIBI munka
tarsai ellendrzik.

Tervezesi megszoritasok

A NISZ Zrt. altal hasznalt GRC rendszereken, a testreszabas soran mbdosi'tott modulokban a
felhasznalbi kepernybn talalhatb valamennyi cimke, felugrb ablak, informacibs buborek magyar
nyelven jelenjen meg.

Kialakitandb rendszerrel kapcsolatos elvarasok

Jelenleg a NISZ Zrt. munkatarsai a Tarsasag mindenkor hatalyos szabalyzataiban elbirt informaciobiz
tonsag iranyitasi rendszerevel kapcsolatos feladatok jelentos reszet MS Excel tablak hasznalataval veg-
zikel. A kialakitandb rendszerrel kapcsolatos elvarasnaktekintendo, az informaciobiztonsag iranyitasi
rendszerhez kapcsolbdb MS Excel tablak teljes kbrii kivaltasa a GRC rendszer hasznalataval. A kialaki
tandb rendszerrel kapcsolatos elvarasoknak tekintjiik, ha a NISZ Zrt. munkatarsai teljes egeszeben ke-
pesek lesznek a PDCA ciklusokban a GRC rendszerben vagyonelemeket rbgziteni, a kockazatokat azo-
nositani, elemezni es ertekelni, a sziikseges intezkedesi terveket meghatarozni es nyomon kbvetni.

A kialakitandb rendszerrel kapcsolatos elvarasok tekintjiik, hogy a NISZ Zrt. munkatarsai kepesek le-
gyenek a GRC rendszerbe az alabbi tbrzs es tranzakcibs adatokat bnallban importalni, rbgziteni es im-

portalas soran rendszeresen napra keszen tartani, frissiteni:

Elektronikus informacibs rendszerek nyilvantartasa

KAKfizikai elemek, eszkbznyilvantartas (SAP szerinti eszkbzleltar)

KAK szolgaltataskatalbgus

Tarsasagi szolgaltataskatalbgus

Tarsasagi szabalyzatok nyilvantartas

KAK folyamatok nyilvantartasa

Tarsasagi folyamatkatalbgus nyilvantartas

NISZ Zrt. munkatarsainak alapadatainak nyilvantartasa

NISZ Zrt. szervezeti felepitesenek nyilvantartasa a SZEAT rendszerbol
KAK atmeneti kbrnyezetere vonatkozo kockazatok betoltese

Kockazatfelmeresi tbrzsadatok

Tenantok nyilvantartasa

Informaciobiztonsag iranyitasi rendszer (IBIR) Alkalmazhatbsagi nyilatkozat riport keszi-
tese

A kialakitandb rendszerrel kapcsolatos elvarasnak tekintjiik, hogy a NISZ Zrt. munkatarsai kepesek le-
gyenek a tbrzsadat attributumok karbantartasara (attributum felvetel, mbdositas, tbrles)

A kialakitandb rendszerrel kapcsolatos elvarasnak tekintjiik, hogy a NISZ Zrt. munkatarsai kepesek le-
gyenek a GRC rendszerbol az Alkalmazhatbsagi Nyilatkozatot elkesziteni.
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Oktatas

A tamogatb eszkbz (GRC rendszer) felhasznalbinak, iizemeltetbinek es adminisztratorainak a rendszer-

ben beallitott szerepkbriiknek es jogosultsaguknak megfeleloen differencial oktatast kell biztositani.

Az oktatassal kapcsolatos utemezest es az azon valb reszvetelt dokumentalni kell.

Az oktatasi tervet, amely tartalmazza a kepzes tematikajat, valamint a javasolt utemezest elbzetesen
be kell mutatni az Ajanlatkerbnek elfogadasra.

Az oktatasok soran jegyzokbnyvet kell vezetni, melyet az oktatbnak is ala kell irnia.

Uzemeltetoi oktatas

Budapesti, Ajanlattevo altal biztositott helyszinen, Ajanlatkero max. 10 szakembere reszere megtar-

tott, 1 napos (6 bra/nap) magyar nyelven tartandb kepzes sztikseges, mely soran az ajanlott eszkbzbk

telepitesehez, karbantartashoz, napi uzemeltetesehez, tovabba a tamogatb eszkbz (GRC rendszer) Cize-

meltetes tamogatasban valb hasznalatahoz (hibajelzesek, esemenykbvetes, elemzes elbkeszites) sztik

seges szaktudast adja at.

Az oktatason resztvevbk az Ajanlatkero uzemeltetesi, illetve iizemeltetest tamogatb operatorai.

Felhasznalbi oktatas

Budapesti, Ajanlattevo altal biztositott helyszinen, Ajanlatkero max. 10 szakembere reszere megtar-

tott, 3 napos (6 bra/nap) magyar nyelven tartandb kepzes sztikseges, mely soran a tamogatb eszkbz

(GRC rendszer) rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges szaktudast adja at.

Az oktatason resztvevbk az Ajanlatkero IBIR mukbdteteseben reszt vevb szakemberei.

Admmisztratori oktatas

Budapesti, Ajanlattevo altal biztositott helyszinen, Ajanlatkero max. 10 szakembere reszere megtar-

tott, 3 napos (6 bra/nap) magyar nyelven tartandb kepzes sztikseges, mely soran a tamogatb eszkbz

(GRC rendszer) adminisztralasahoz sztikseges szaktudast adja at.

Azoktatason resztvevbk az Ajanlatkero biztonsagi szakertoi, illetve iizemeltetest tamogatb operatorai.
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Fuggelek

RSA Archer GRC rendszer testreszabasa soran implementalando feladatok

Tbrzsadat-kezelessel, tranzakcibs rekordokkal bsszefiiggb kialakitas

Elektronikus informacibs rendszerek nyilvantartasa

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informaciokkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorolasa:

Fgm*»tr:r-"":

Feladat/Szolgaltatas/Rendszer/Nyilvantartas Kijelblese Jogszabaly Szerzodes

stb. alapjan

Jogszabalyok, Rendeletek

Hivatkozott egyeb jogszabaly

Rovid nev

Megnevezes

Bizalmassag

Sertetlenseg

Rendelkezesre alias

Biztonsagi osztaly

Elso osztalyba sorolas idopontja

EIR Adatkezelo szervezet (tulajdonos)

Elod intezmeny

EIR Adatgazda (szervezeti egyseg es vezetoje az adatkezelo szervezetnel)

EIR Adatfeldolgozo szervezet

Nemzeti adatvagyon hiv.

EIRStatusz

NISZszolgaltatas

Kornyezet

Szolgaltatas retegek es szolgaltatoi

Van OVI tablaja?

elAppid

Appazon

Alkalmazas kornyezet

Alkalmazas allapot

Alkalmazas, alkalmazasrendszer megnevezese

Alk., alk. rendszer rendeltetese, rovid leirasa

Alk.-ban, alk.rendszerben kezelt, feldolgozott adatok fajtaja

Alkalmazast igenybe vevo szervezet

Alkalmazas elhelyezkedese (gepterem)

Informacio forras

NISZ szolgaltatasnyiijtasban (uzemeltetesben) erintett igazgatosaga, osztalya,

csoportja

Az intraneten is elerheto Alkalmazas katalogusban szereplo tevekenysegek

NISZ reszerol az uzemeltetesert felelos osztalyvezeto (es ha van, csoportvezeto)

Szolgaltatas menedzser

Alkalmazas (kiilso) Fejlesztdjenek Megnevezese, Feladatkbre, Kapcsolattartoja
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• Alkalmazas (kulso) Uzemeltetdjenek Megnevezese, Feladatkdre, Kapcsolattar-
toja

• Adatkezelesi feladat meghatarozasa (jogszabaly eseten annak megjelolese is)

• Alkalmazas Menedzser

• NAVASZ projektben erintett

KAK fizikai elemek, eszkbznyilvantartas (SAP szerinti eszkbzleltar)

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informaciokkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorolisa:

Leltarszam

Hardver Eszkoz Neve

Sorozatszam

NISZgyartasi szam

Megrendeles

Szuloeszkbz

Funkcionalis Reszleg

Muszaki hely megnevezese

Raktarhely

Raktarhely megnevezese

Rack Elhelyezkedese

Atvevo

Gyarto

Anyagcsoport megnev.

Szallito neve

KAK szolgaltataskatalbgus

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informaciokkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorol^sa:

Termek/Szolgaltatas Nev

Szolgaltatas ti'pusa

Hozzatartozo Foszolgaltatas

Hozzatartozo Alszolgaltatas

Hozzatartozo Kiegeszito Szolgaltatas

Tarsasagi szolgaltataskatalbgus

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informaciokkal kell rendelkeznie.
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Attributumok fel-

sorotesa:

Termek/Szolgaltatas Nev
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Tarsasagi szabalyzatok nyilvantartas

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorol^sa:

Szabalyzat Azonosito

Verzib

Kozzetetel Datuma

Szabalyzat Nev

Roviditett Nev

Felelos Funkcionalis Reszleg

Intranet Hivatkozas

Extranet Hivatkozas

Kategoria

KAK folyamatok nyilvantartasa

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorolasa:

Folyamat Neve

Tarsasagi folyamatkatalogus nyilvantartas

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorolcisa:

Folyamat szint

Afolyamat szabalyozasateloiro jogszabaly

Afolyamat szabalyozasat eloiro iranyitasi rsz./ projekt/ belsoszabalyozo eszkbz

Szabalyozasert felelos szakterulet (folyamatszponzor) (vigh, onallo agazat/igaz-
gatosag)

Szabalyozasert felelos folyamatgazda szervezeti egyseg

Szabalyozasban (reszben) kozremukodo folyamatgazda szervezeti egyseg

Meglevo belso szabalyozo eszkoz megnevezese

Meglevo belso szabalyozo eszkoz hatalybalepesi datuma

Meglevo szabalyozo eszkoz statusza

Atdolgozando szabalyozo eszkbz kiadasara eloirt/vallalt hataridb

Tervezett belso szabalyozo eszkoz

Tervezett szabalyozo eszkbz statusza

Tervezett szabalyozoeszkbz kiadasara eloirt/vallalt hatarido

Megjegyzes/ Indoklas
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NISZ Zrt. munkatarsainak alapadatainak nyilvantartasa

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informaciokkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorolisa:

SZEAT ID

Hivatkozasi Nev

Funkcionalis Reszleg

Munkakor

Email (Munkahelyi)

Kozvetlen Felettes

NISZ Zrt. szervezeti felepitesenek nyilvantartasa a SZEAT rendszerbol

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

nJ^^^PI^PKf"':
Attributumok fel-

sorolasa:

SzEATID

Szufoi Kapcsolat Idopontja

Hivatalos megnevezes

Rovid ites

Rovid megnevezes

Maximalis letszam

Ellatasi szint ID

Ervenyesseg kezdete

KAK atmeneti kornyezetere vonatkozo kockazatok betoltese

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel- • KAK atmeneti kornyezetere vonatkozo kockazatok MS Excel tablazatanak impor-
soroleisa: talasa a NISZ Zrt. GRC rendszerebe, es a hozza kapcsolodo GRC rendszer testre

szabasa
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Kockazatfelmeresi torzsadatok

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel-

sorolSsa:

Funkcionalis Reszleg

Vagyonelem tfpus fdkategoria

o Vl_Kbrnyezeti_infrastruktura

o V2_Hardver

o V3_Adathordozok

o V4_Dokumentumok

o V5_Szoftver

o V6_Adatok

o V7_Szemelyek

o V8_Rendszer

Vagyonelem tipus alkategdria

o Vl.l-Terulet/epulet

o V1.2 - A rendszer elemeinek elhelyezesere szolgald helyisegek

o VI.3 - Tarolo helyisegek magneses adathordozok, papfraruk, dokumen
taciok, alkatreszek stb. tarolasara

o V1.4 - Atviteli vezetekek az epuletben es az epuleten kivuli teruleteken
egyarant

o V1.5 - Halozati aramellatas

o V1.6-Generatoros aramellatas

o V1.7-Akkumulatoros aramellatas

o V1.8-Vfzellatas

o V1.9 - Klimatizalas

o Vl.lO-Csatorna

o Vl.ll - Vilagitas

o VI.12 - Belepes-ellenorzo eszkbzbk

o VI.13 - Megfigyelo rendszer

o VI.14 - Tuzvedelmi berendezesek

o VI.15 - Vizvedelmi berendezesek

o VI.16 - Betoresvedelmi berendezesek

o VI.17 - Egyeb biztonsagiberendezesek, amelyeka vedelmi intezkedesek
nyoman letesultek

o V2.1- Asztali munkaallomasok

o V2.2 - Mobil eszkbzbk

o V2.3 - Periferia eszkbzbk

o V2.4-Vezetekes telefon

o V2.5 - Cserelheto adattarolo eszkbzbk
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o V2.6 - Vezetekes halozati eszkbzbk,

o V2.7 - Vezetek nelkiili halozati eszkbzbk

o V2.8 - Specialis biztonsagi berendezesek

o V2.9 - Szerverek

o V3.1 - Raktarozott allapotu szoftvert tartalmazo adathordozok

o V3.2 - Biztonsagi masolatok

o V3.3- Munkakbpiak

o V3.4 - Archiv adatokat tartalmazo adathordozok

o V3.5- Jegyzokbnyvi adatok

o V3.6 - Eredeti es felszabaditott adathordozok

o V4.1 - Kezelesi, felhasznalasi utasitasok a hardverre, a rendszerszoft-
verre, az alkalmazbi programokra vonatkozoan

o V4.2 - Uzemi eldirasok, amelyek altalanosan biztositjak a szamitbgep
rendes iizemeleset

o V4.3 - Jegyzokbnyvi dokumentaciok

o V4.4 - Oktatasi dokumentaciok

o V4.5 - Egyeb dokumentaciok

o V5.1-Alkalmazbi szoftverek

o V5.2 - Uzemelo rendszerszoftverek

o V5.3 - Virtualizacids szoftverek, virtualis gepek

o V5.4 - Potlblagos szoftverek

o V6.1 - Adatok a bevitel/beadas folyamataban

o V6.2 - Adatok a feldolgozas folyamataban

o V6.3 - Tarolt adatok

o V6.4 - Adatok a kivitel folyamataban

o V6.5 - Adatok a kommunikacio folyamataban

o V7.1 - Az uzemelteteshez sziikseges szemelyek

o V7.2 - Orzo/felugyelo szemelyzet

o V7.3 - Segedszemelyzet

o V8.1-Rendszer

Azonositott Fenyegetes

Azonositott Serulekenyseg

Mitigalo Kontroll Eljarasok

Velejard Valdszinuseg

Velejarb Valdszinuseg Indoklas

Velejarb Kar (Hatas)

Velejarb Hatas Indoklas

Velejarb Kockazat - Minosegi
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• Szamitott Velejarb Kockazat - Minosegi

• Sulyozas (Velejarb Kockazat)

• Uzleti Folyamatok

Tenantok nyilvantartasa

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Sorszam:

Attributumok fel-

sorol£sa:

Szervezet

Rovid ites

Ugyfel-menedzser

Leiras

Telco szolgaltatas menedzser

IT szolgaltatas menedzser

Tamogatb

Ugyfel azonositb

SZEAT ID
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Informaciobiztonsag iranyitasi rendszer (IBIR) felmeres

Attributumok fel- Dokumentumok, bejarasok es interjuk segitsegevel fel kell mernie a KAK kornyezet jelen-
sorol^sa: legi allapotat, gap analizist kell vegeznie es javaslatot kell tennie a sikeres IBIR tanusitashoz

szukseges intezkedesek (adminisztrativ, fizikai es logikai) megtetelere.

Informaciobiztonsag iranyitasi rendszer (IBIR) Alkalmazhatbsagi nyilatkozat riport keszitese

Az RSA Archer GRC rendszernek az alabbi riportkeszitesi funkcibval rendelkeznie kell.

Attributumok fel- Az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvany tbrzsresze szerint az IBIR-ben Alkalmazhatbsagi nyi-
sorolisa: latkozatot kell kesziteni.

KURT SeCube rendszer testreszabasa soran implementalando feladatok

OVI tablak betoltese

A KURT SeCube GRC rendszernek az alabbi informacibkkal kell rendelkeznie.

Attributumok fel- • 41/2015 BM rendelet szerinti osztalyba sorolas es vedelmi intezkedes urlap va-
sorola"sa: lamennyi attributuma.

• a csatolt tablazatban meghatarozott 100 darab EIR-hez tartozd OVI tablat be kell
tolteni a GRC rendszerbe.

A dokumentaciok reszletes tartalma

Utemterv:

Adminisztratori

kezikbnyv:

felmeresi feladatok es hatarideje

szukseges installacios feladatok es hatarideje

konzultacibs, ill. dokumentacios feladatok es hatarideje

tervezesi feladatok es hatarideje es hatarideje

tesztelesi tervek es forgatokbnyvek es hatarideje

oktatasi feladatok es hatarideje

tamogatasi-, kbvetesi feladatok es hatarideje

Cel es hatokor

Fogalmak es rbviditesek

Szukseges kompetenciak

A rendszer attekintese

Az adminisztratori funkcibk leirasa

Adminisztratori feluletek

Adminisztrator dashboard
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Uzemeltetesi ke-

zikonyv

Adminisztratori tevekenysegek

Alkalmazasok, kerdoivek es solution-ok

Felhasznalok es hozzaferes ellenbrzes

Kommunikacios eszkbzbk

Adatintegracio

Adatcsomagolas

Riportolas

Workspaces, dashboards

Rendszer testreszabasa

Kereses es riportkeszites az adminisztratorok szamara

Karbantartasi tevekenysegek

Biztonsagi funkcibk

A rendszer konfiguralasa

Konfiguracios parameterek

Application builder

Kerdoivek

Mezdk

Workflow

Workflow vs. Advanced Workflow

Felhasznalbi hozzaferes ellenorzes

Kommunikacios eszkbzbk

Adatintegracio

Hibaelharitas

Hibatizenetek

Hibaelharitasi tevekenysegek reszletes ismertetese

• JilVSJU JiJUIIlMI'lt "•'

Cel es hatokor

Fogalmak es rbviditesek

Szukseges kompetenciak

Uzemeltetesi feladatok

Altalanos uzemeltetesi feladatok leirasa

Rendszeresen elvegzendo feladatok leirasa

Teljesitmeny hangolasa

A rendszer elvart teljesitmeny-mutatbi

Rendszeresen elvegzendo tevekenysegek a performancia optimalis szin-

ten tartasahoz

A szervereken szukseges jogosultsagok az uzemeltetesi feladatok elveg-

zesehez

A mtikbdes ellenbrzesehez szukseges lepesek

Frissitesek

Frissitesektipusai es rendszeressege

A frissitesek telepitesenek lepesei

Mentes, visszaallitas

Mentes es visszaallitasiterv, illetve ezen beallitasok indokai

Archivalas
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Felhasznalbi kezi-

konyv

Visszaallitashoz szukseges mentendo objektumok megnevezese a men

tes mbdjanak megadasaval

Naplozas

A naploallomanyok helye, kezelestik es ellenbrzesiik modjai

Esemenynapio es alkalmazas logolasi beallitasok es parameterek leirasa

Menedzsment funkciok ismertetese

Rendszermenedzsment eszkbzbk ismertetese, beallitasai

Kozponti konfiguracib, menedzsment

Rendszermonitoring

Hibaelharitas

Varatlan esemenyek kezelese

Hibaelharitasi forgatokbnyvek

Hibatizenetek listaja

Az iizemelteteshez javasolt dokumentaciok felsorolasa

Cel es hatbkbr

Fogalmak es rbviditesek

A rendszer altalanos bemutatasa

Szerepkbrbk, a felhasznalok csoportositasa

Felhasznalbi funkciok

Bejelentkezes es navigacio

Bejelentkezes

Homepage es kedvencekfeliilet

Workspace

Dashboard

Feladatok szerkesztese

Feladat letrehozasa es hozzarendelese

Feladat teljesitese

Rekordok kezelese

Rekord letrehozasa

Rekord tbrlese

Munkafolyamatok (Workflow)

Keresesek

Kereses lefuttatasa

Jelentesek es diagramok

Hasznalati esetek

Konfiguracib, hibaelharitas

Felhasznalbi konfiguracibk lehetosege

Konfiguracios parameterek

Felhasznalbi informacibkfrissitese

Lokalizacib es nyelvi beallitasok mbdositasa

A jelszo mbdositasa

E-mail feliratkozasok kezelese

Jellemzb hibalehetosegek es azok megoldasa
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Rendszerbizton-

sagi terv

Hibauzenetek

Hibaelharitasi tevekenysegek

Fuggelek

Csatolmanyok

Abrak es tablazatok jegyzeke

Cel es hatokor

Fogalmak es rbviditesek

A rendszer ismertetese

A rendszer megvalbsitasanak celja es hatbkbre

A rendszer megvalbsitasanak kbrnyezete

Az informatikai biztonsag tervezese

BMR41 szerinti osztalyba sorolas es vedelmi intezkedesek

Rendszer vedelmi kbrnyezete

A biztonsag ertekelese

A rendszerben nem kezelt, kiemelt kockazatok

A rendszer bemutatasa

Rendszer (biztonsagi) architektura

A rendszer alapfeladatai (szolgaltatasai) es alapfunkcibi

A rendszer altal kezelt adatok

Kapcsolat mas elektronikus informacibs rendszerekkel

A rendszer felhasznalbi

A felhasznalo azonositasa, hitelesitese

Igenybe vett uzemeltetesi kornyezet szolgaltatasok

Integracio iizemeltetest tamogato eszkozbkhbz

Integracio iizleti tamogato eszkozbkhbz

Mukbdes-folytonossag biztositasa (itscp,drp)

A rendszer muszaki dokumentacibi

Miiszaki specifikacio / pad / mesterterv

Tervezesi dokumentaciok

Atadas-atvetel dokumentacibi

Kepzesi / oktatasi dokumentaciok

Uzembehelyezesi / uzemeltetesi dokumentacib

Folyamatos informatikai szolgaltatas (itscp), helyreallitasi terv (drp)

Felhasznalbi dokumentacib

Szolgaltatasi szerzodes, szolgaltatasi szint megallapodas (sla)

A rendszer mukbdesi/megvalbsftasi kbrnyezete

Szolgaltatasi / csatlakozasi szerzodes

Rendszer miikbdesi / uzemeltetesi kbrnyezete

Rendszeres uzemeltetesi feladatok

Szerzodbtt partnerek altal vegzett karbantartasi feladatok

Uzemeltetesi esemenyek kezelese

Fizikai adathordozok vedelme uzemeltetesi esemenyek kezelese

A rendszer vedelmi intezkedesei

Adminisztrativ vedelmi intezkedesek
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Tesztelesi terv

Szervezeti szintti alapfeladatok

Kockazatelemzes

Rendszer es szolgaltatas beszerzes

Uzletmenet-folytonossag tervezese (BCP)

A biztonsagi esemenyek kezelese

Emberi tenyezdket figyelembe vevo - szemely - biztonsag

Tudatossag es kepzes

Fizikai vedelmi intezkedesek

Fizikai es kbrnyezeti vedelem

Logikai vedelmi intezkedesek

Altalanos vedelmi intezkedesek

Tervezes

Rendszer es szolgaltatas beszerzes

Biztonsagi elemzes

Teszteles, kepzes es feliigyelet

Konfiguracibkezeles

Karbantartas

Adathordozok vedelme

Azonositas es hitelesites

Hozzaferes ellenorzese

Rendszer- es informacibsertetlenseg

Naplbzas

Rendszer- es kommunikaciovedelem

A rendszer biztonsagi es funkcionalis komponensei

Cel es hatokbr

Fogalmak es rbviditesek

Tesztelesi megkbzelftes

A teszteles modszertana, eljarasrendje

A teszteles eszkbzkeszlete

Manualis teszteles

Automata teszteles

Hibakezeles

A hibakezeles folyamata

Tesztmenedzsment eszkbz

Release menedzsment

Tesztkbrnyezet

Szervezet

Szerepkbrbk es felelbssegek

Teszttipusok

Megvalbsitasifazis

Fejlesztoi komponensteszt

Fejlesztbi integracibs teszt

Atadasi fazis

Integracibs (interfesz) teszt
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Tesztforgato-

konyv

Tesztelesi jegyzo
konyv

DRP

Rendszerteszt

Uzemeltetesi teszt

Performancia teszt

Biztonsagi teszt

Atveteli - vegfelhasznalbi teszt

Katasztrbfa elharitasi teszt

Eles teszt

Regresszios tesztek

Teljes kbru mentes-visszaallitasi / Migracios tesztek

A kovetelmenyek verifikalasa

Kovetelmenyek - tesztesetek megfeleltetes tablazat

Tesztesetek - kovetelmenyek megfeleltetes tablazat

Elfogadasi kriteriumok

Bevezetes

A dokumentum celja

A tesztelesi feladat ismertetese

Erintett rendszerek/funkciok/folyamatok

Kapcsolbdb dokumentumok

Tesztkbrnyezetek

Tesztelesben resztvevok es feleldsseguk

Vegrehajtandb teszttipusok

Teszteszkbzbk

Elbfeltetelek es feltetelezesek

Utemezes

Tesztesetek

Integracibs - interfesz teszt

Integracibs - interfesz teszt

Rendszerteszt - funkcionalis teszt

Uzemeltetesi teszt

Performancia teszt

Katasztrbfa elharitasi teszt

Teljes kbru mentes-visszaallitasi / Migracios tesztek

A teszteles kiertekelese

Osszesitett eredmeny kimutatas a hibakrbl

Hibak kategorizalasa

Szbveges bsszefoglalas

Jbvahagyasok

• Cel es hatbkbr

• Fogalmak es rbviditesek

asm kw-^=vati«fc.
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Oktatasi terv

Oktatasi

konyvek

jegyzo-

• A rendszer alapadatai

• Helyreallitas

• Ujjaepites uj helyszinen

• Helyreallitast vegzb munkatarsak

Cel es hatbkbr

Fogalmak es rbviditesek

Targyi es szemelyi feltetelek

Targyi feltetelek

Szemelyi feltetelek

Az oktatas resztvevoi

Oktatasi anyagok

Az oktatas terjedelme es mbdszere

Az oktatas tipusa

Oktatasi tematika

Oktatasi forgatbkbnyvek

Uzemeltetbi oktatas

Felhasznalbi oktatas

Adminisztratori oktatas

Napirend

Az oktatas vegrehajtasa

Szerepkbrbk, felelbssegek, feladatmegosztas

Az oktatasok adminisztracibjanak folyamata

Mikent kbvetik, riportoljak az oktatas elbrehaladasat, az oktatassal kap

csolatos tevekenysegeket?

^^g^|g:«a&;S;:

Oktatasi jegyzokonyv

Datum (oktatas kezdete, vege, vizsga tervezett datuma)

Helyszin

Oktatb neve

Oktatas targya (az oktatasi tervben felsorolt oktatas elnevezesek alap
jan)

Vizsgakbteles (Igen/Nem)

Resztvevbk nevsora/szervezet/Alairas

Vizsgaeredmeny lap (oktatasi jegyzokonyv melleklete)

Datum

Helyszin

Vizsgaztatb neve

Vizsga targya (az oktatasi tervben felsorolt oktatas elnevezesek alapjan)

Vizsgazb neve/szervezet/Alairas

Vizsgaeredmeny (megfelelt/nem felelt meg)

Ertekelolap

Az oktatas temaja
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Irott es elektroni

kus oktatasi

anyag

Az oktatas idopontja

Az oktatast tartb neve

Hallgatbi ertekelesek, javaslatok

Tajekoztatas, szervezes mbdja

Kepzes tartalma (tananyagok, alkalmazott mbdszerek)

Oktatb(k) munkaja

Kepzesek es szolgaltatasok targyi feltetelei

Osszegzd ertekeles

Egyeb eszrevetelek

Szerver beallitasok

Adatbaziskonfiguracibs beallitasok

DRP / Adatbazis mentese, visszaallitasa

RSA Archer szolgaltatasok

Archer Control Panel

Archer Control Panel alapjai

Telepitesi beallitasok

Peldanykezeles

Plugins

Telepites / Rendszerfrissites

Hibaelharitasi technikak

Tudasbazisok

Online dokumentacib

Kapcsolatfelvetel a tamogatassal

"^W. mr
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NISZ

a 1024737 nyilvantartasi szamu szerzodes 2. szamii melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltatb Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3Teljesitest igazolo bizonylat 1.0

teues[test igazolo bizonylat
Keszult

Hely: Datum:

Jelen vannak:

VSIIalkoz6/Szailft6 ceg neve: Kepviseld neve, beosztasa:

Megrendelfi:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltatb Zrt.

Kepviseld (1) neve, beosztasa:

(a TIB alairoja)
Kepviseld (2) neve, beosztasa:

(a TIB jovahagyoja)

Termek/szolgaltatas megnevezese:

Szerzodes targya:

Szerzodes szama:

Teljesites igazolas targya:

Teljesites szerzodes szerinti uteme/datuma:

Teljesites tenyleges datuma:

Megjegyzes:

Megrendelo kepviseibi igazoljak, hogy a Vallalkozb/Szallitb az arut, termeket vagy eszkbzt a
Megrendelo telephelyere szallitotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben
foglaltak szerint. Ateljesitest igazolb, dokumentalb iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-
atveteli jkv., minbsegvizsgalati jkv., tesztelesi mindsftes, mas ) a tel
jesitest igazolb szakteruletnek atadasra keriiltek; a teljesites a szerzodes szerinti tartalomnak
es minbsegnek megfelel. A fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesitest igazolb szak-
terulet visszakereshetb mbdon megbrizni koteles.

AVallalkozb/Szallitb szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja.
Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

o szerzodesben meghatarozott egyeb devizaban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesi'tesbdl visszatartott

(jbteljesftesi) garancia, kotber (Ft):

Szallito kepviseldje

t36 1 459

4200
(a)

Megrendelo kepviseldje (1)

Megrendelo kepviseldje (2)

informs:.hu nisz.hu
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I N I S Z
MM/MI INIOKOMMl'NIKACION

S/OUJAI.TATD/HT.

a 1024737 nyilvantartasi szamii szerzodes 3. szamii melleklet
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

Nyilatkozat Partner adatairol

Azonosito adatok:

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

Rovid nev (cegjegyzeknek megfeleloen): ): EURO
ONE Szamitastechnikai Zrt.

Cegjegyzek szam, EV szam, mukbdesi engedely szam, birbsagi nyilvantartasi szam, egyeb szam (megfelelo
alahuzandb): 01-10-041733
Adbszam: 10649297-2-44 Unibs adbszam: HU10649297

Kapcsolattarto adatai

Nev: Bartha Gabor Beosztas: GRC csoportvezeto

Telefonszam: +36 (20) 258-3103 E-mail cim: bartha.gabor@euroone.hu
Cim

Szekhely (orszag, iranyitbszam, varos, utca, hazszam): 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Levelezesi cim, amennyiben elter a szekhelytol (orszag, iranyitbszam, varos, utca, hazszam):

Vevo partner eseteben a kbvetkezbket is ki kell tolteni, amennyiben relevans

Szamla kiildesi cim (orszag, iranyitbszam, varos, utca, hazszam):
Cegnev:

Szamlazasi cim (orszag, iranyitbszam, varos, utca, hazszam):

Szamlavezetd bank

Neve: UniCredit Bank

Bankszamla

22480051

szama: 10918001-00000057- Bankszamla devizaneme: HUF

Kiilonbsadozasra vonatkozo informacibk (adozasra vonatkozo tbrvenyek alapjan, az irrelevans sorban NEM-
et kell beirni, amelyiksorvonatkozika partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa
tv. Xlll/A. fejezet, 169.§.(h)]:
Nem

Forditott adbzas [afa tv.

169.§.(n)]: Nem
Milyen tevekenyseg alapjan: -

KATA [2012. evi CXLVII.

torveny]: Nem

Kelt:.

Kiilbnbbzet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169,§.(p,q,)]: Nem

Alanyi mentesseg [afa tv.

XIII. fejezet]: Nem

KIVA [2012. evi CXLVII.

torveny]: Nem

Cegszerii alairas

Onszamlazas [afa tv. 169.§.(I)]:
Nem

Tevekenyseg alapjan mentes

[afa tv. VI. fejezet]: Nem
Milyen tevekenyseg alapjan: -

EVA [2002. evi XLIII. torveny]:
Nem
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a 1024737 nyilvantartasi szamii szerzodes 4. szamii melleklete

A nyertes ajanlattevo jelen szerzodes alairasakor ismert alvallalkozoi

1. A kozbeszerzesi eljarasban nevesitett alvallalkozb(k):

KURT Informaciobiztonsagi es Adatmento "zartkorii" Reszvenytarsasag

1118 Budapest, Retkoz utca 5.

M.l. A) pont II. szakember biztositasa

Vallalkozo a szerzodes teljesitesebe koteles bevonni ajelen pontjaban megnevezett alvallalkoz6(ka)t.

2.A teljesitesbe bevonni kivant, a kozbeszerzesi eljarasban nem nevesitett alvallalkozok:

a) Alvdllalkozo novo:

Alvallalkozo szekhclye/cimo:.

Alvdllalkozo feladata:

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesitett alvallalkozo(k) nem all(nak) a kozbeszerzesi eljaras so
ran eloirt kizarb okok hatalya alatt.

Budapest, 2022.

Kucska Arpad
vezerigazgato

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.
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