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Vallalkozasi szerzodfc

amely letrejott egyreszrol a

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cegjegyzekszam: Cg. 01-10-041633
Adoszam: 10585560-2-44

Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt.10403239-00027183-00000001

Kepviselo: Nagy Robert Tiber uzemeltetesi vezerigazgato-helyettes es Varga Dezso gazdasagi
vezerigazgato-helyettes
a tovabbiakban; Megrendelo

masreszrol a

Digitran Hungaria Digitalis Transzformacio Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Szekhely; 1027 Budapest, Hengerutca 2/C
Cegjegyzekszam: 01-10-049616
Adoszam: 26196413-2-41

Bankszamlaszam: 10300002-10699363-40120017

Kepviselo: Ratkai Peter igazgatdsagi tag
a tovabbiakban: Vallalkozd,

egyiittesen a tovabbiakban Felek kozott az alullrott heiyen es idoben az alabbi feltetelekkel.

1. Elozmenyek

Megrendelo „Az EFER tuzfal rendszerenek iizemeltetes tdmogatdsa" targyii beszerzesi eljarast
folytatott le. Az eljarasban Megrendelo a Vallalkozot hirdette ki az eljaras nyertesekent, amelyre
tekintettel Felek a jelen Vallalkozasi szerzodest (a tovabbiakban: Szerzodes) kotik. Felek megallapitjak,
bogy jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a - Szerzodeshez fizikailag nem csatolt -
Vallalkozd altal benyiijtott ajanlat.

2.A szerzodes targya

A Vallalkozonak a Szerzodes 1. szamu mellekletet kepezo Muszaki Lei'rasban foglalt tamogatasi,
hibaelharitasi feladatokat kell ellatnia.

3. Vallalkozo jogai es kotelezettsegei

3.1. Vallalkozo kijelenti, bogy rendelkezik a tevekenysege folytatasaboz es a Szerzodes teljesitesebez
szukseges szakertelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kello szabad kapacitassal, igy
a jelen Szerzodesben megbatarozott feladatok teljesitesere kepes.

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

3.3. Vallalkozd koteles a feladatait a Szerzodesben es a Muszaki Lebasban leirtak szerint teljesiteni.
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3.4. Felek megallapodnak abban, bogy Vallalkozo a Megrendelo utasi't^ai szerint koteles eljarni, e
korben koteles Megrendelot haiadektaianul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelo
celszerutlen vagy szakszerutlen utasi'tast ad. A figyelmeztetes elmulasztasabol eredo karert Vallalkozo
felelos.

3.5. Amennyiben a Szerzodes teljesitese soran olyan koriilmeny all elo, amely akadalyozza vagy gatolja
a Vallalkozot a megallapi'tott hataridore tdrteno teljesi'tesben, a Vallalkozonak haiadektaianul irasban
ertesi'tenie kell a Megrendelot a kesedelem varhato idotartamarol es okarol. Az ertesi'tes elmulasztasabol
eredo karert a Vallalkozo felelosseggel tartozik.

3.6. Vallalkozo a teljesitesbe nem vonhat be - a Megrendelo hozzajarulasa nelkiil - alvallalkozot.
Amennyiben a Szerzodesben meg nem jelolt tovabbi alvallalkozo, szakember bevonasa valik
sziiksegesse, Vallalkozo koteles Megrendelonek ezt az igenyet Irasban jelezni. Megrendelo 5
munkanapon belul irasban nyilatkozik a bevonas engedelyezesrol vagy elutasftasardl.

3.7. Vallalkozo a polgari jog szabalyai szerint felel minden olyan kesedelemert vagy hianyossagert, es
az ebbol fakadd karert, amely abbol ered, hogy feladatait nem a megfelelo hataridoben, nem az adott
helyzetben elvarhato modon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesiti.

4. Megrendelo jogai es kotelezettsegei

4.1. A Megrendelo koteles minden olyan informacidt, elvarast, kdvetelmenyt stb. a Vallalkozd reszere
biztositani, melyek a hatekony es kivald mindsegu munka vegzesehez, a szerzddesszerii teljesfteshez
sziiksegesek. Megrendelo koteles az altala megrendelt feladat teljesitesehez sziikseges minden
rendelkezesere alld informacidt, adatot, dokumentumot Vallalkozdnak atadni a Vallalkozd reszerol a
Megrendelo fele kozolt igenytol szamftott 5 munkanapon beliil.

Megrendelo szavatol azert, hogy - a Vallalkozd teljesitesehez - altala a Vallalkozdnak atadott
informacidk, adatok, dokumentumok teljes koriiek es a valdsagnak megfelelnek.

4.2. Megrendelo biztositja Vallalkozd bejutasat az 5.3. pontban meghatarozott helyszinekre.

4.3. Megrendelo barmilyen, a szerzodes teljesitesevel kapcsolatos informacidt bekerhet a Vallalkozdtdl,
es jogosult azokat ellendrizni.

4.4. A Megrendelo jogosult a Vallalkozd tevekenyseget barmikor ellendrizni. A Megrendeld jogosult az
elvegzendd feladatok vegrehajtasat, azok befejezeset megeldzden is ellendrizni.

4.5. Megrendeld az 2. pontban, illetve az 1. szamu mellekletben reszletezett feladatok szerzddesszerii
teljesitese eseten a 6.1. pontban meghatarozott dijat fizeti meg Vallalkozdnak.

5. A szerzodes hatalya, teljesites helye

5.1. Felek jelen szerzddest hatarozott iddtartamra kdtik. A szerzddes 2022. marcius 12. napjan lep
hatalyba es 2023. marcius 11. napjaig tart.

5.2. A szerzddes teljesitese - a feladat jellegebdl kdvetkezden - folyamatos teljesitest igenyel.

5.3. A teljesites helye: 1149 Budapest Rdna u. 54-56.

1121 Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklds lit 29-33. 18-as epiilet
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6. Vallalkozoi dij

6.1. A szerzodes szerinti feladatok ellenertekekent Vallalkozot havonta netto 600 000,- Ft + AFA (azaz
hatszazezer forint + altalanos forgalmi ado) vallalkozoi dij illeti meg, amely a szerzodes idobeli hatalya
alatt havonta, a targyhavi szerzodesszeru teljesi'test kdvetoen, a Teljesi'test Igazolo Bizonylat (2. szamu
melleklet) alapjan keriil kifizetesre.

Torthonap eseten a fizetendo dij a havi dij naptari napokra szamolt, aranyosftott resze, de a fizetendo dij
nem haladhatja meg a szerzodes szerinti teljes targyidoszaki dij osszeget.

Felek rogzltik, hogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljeslteskor hatalyos jogszabalyi
rendelkezesek az iranyadoak.

6.2. A vallalkozdi dij magaban foglalja a Muszaki Lelras szerinti, havi 4 ora munkavegzesi keretet is,
amely a Muszaki Lelrasban reszletezett feladatokat foglalja magaban. Az adott honapban fel nem
hasznalt orakeret a kovetkezo honapra nem viheto at.

6.3. A vallalkozoi dij a szerzodesszeru teljeslteshez sziikseges valamennyi koltseget es dljat magaban
foglalja, Vallalkozo mas jogcimen tovabbi dij felszamltasara nem jogosult, tovabbi koltsegek
megterlteset semmilyen jogcimen nem igenyelheti.

6.4. Fizetesi feltetelek

6.4.1. A vallalkozdi dij az adott honapban felmeriilt feladatok teljeslteset kovetoen, az elfogadott es
alalrt Teljesltest Igazolo Bizonylat alapjan, az elvegzett feladatok ellentetelezesere benyujtott - a
szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 167. § (3) bekezdes alapjan kiallltott - szamla elleneben keriil
kifizetesre banki atutalassal, a szamla kezhezveteletol szamltott 60 napon beliil. Megrendelo a Kbt.
27/A. § alapjan lehetove teszi az elektronikus szamla befogadasat is az e lnvoice@nisz.hu e-mail clmen.

6.4.2. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallftani:
a  szamlan szerepeltetni szukseges a szallltott termekek/szolgaltatasok megnevezeset,
TESZOR szamot

a szamlan szerepeltetni szukseges a NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt. nevet,
clmet, adoszamat es az altala megadott belso azonosltasra szolgalo szerzodes szamot
fizetesi hataridokent a szamla kezhezveteletol szamltott 60 napot,
a szamlan fel kell tuntetni a Vallalkozo adoszamat, bankszamlaszamot, a bank nevet,
a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" elnevezest,
a szamlanak meg kell felelnie a szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 167.§ (3)
bekezdeseben foglalt elolrasoknak,
a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny
(Afatv.) 58. §, 169. §, elektronikus szamla eseten a 175. § szerinti elolrasoknak.

6.4.3. Vallalkozo a szamlat egy eredeti peldanyban koteles benyiijtani a Megrendelo kozponti iktatojaba
(1389 Budapest, Pf: 133.) vagy a 6.4.1. pont szerinti, a Megrendelo elektronikus szamla befogado e-
mail clmere (e invoice@nisz.hu). A 6.4.1. pontban meghatarozott fizetesi hatarido a Megrendelo
kozponti iktatojaban torteno kezhezveteltol vagy a Megrendelo elektronikus szamla e-mail clmere
torteno beerkeztetesetol szamlt. A szamla kotelezo mellekletei az elolrasnak megfeleloen kiallltott, es a
Megrendelo reszerol teljesltesigazolasra jogosult szemelyek altal alalrt Teljesltest Igazolo Bizonylat (2.
szamii melleklet), es a Muszaki Lelrasban meghatarozott dokumentumok, ellenkezo esetben a szamla
visszakiildesre keriil.

6.4.4. Kesedelmes fizetes eseten a Megrendelo a Vallalkozo reszere a Polgari Torvenykonyvrol szolo
2013. evi V. torveny (a tovabbiakban Ptk.) 6:155. § (1) bekezdesek szerinti kesedelmi kamatot koteles
fizetni.



6.4.5. A Szerzodes hatalya alatt Vallalkozd a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a neveben,
cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom) naptari napon
beliil koteles Megrendelot irasban ertesi'teni, valamint megkiildeni a ti'easiirv@rusz.hii e-mail cimre.

6.4.6. Vailalkozo koteles nyilatkozni adatairol a 3. szamii melleklet kitoltesevel es a Megrendelo reszere
torteno atadasaval (Nyilatkozat Partner adatairol).

6.4.7 Vallalkozb tudoinasul veszi, bogy Megrendelo a jelen szerzodessel kapcsolatban az elolegfizetest
kizarja.

6.4.8. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy banksziineti napra esik, akkor
a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje. Amennyiben a Megrendelo kifogast
emel a benjnijtott szamlaval kapcsolatban, ugy a szamlat a szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10
naptari napon beliil visszakiildi a Vallalkozonak. A fizetesi hatarido a szamla ujboli benyujtasat
kovetoen lijrakezdodik.

6.4.9.Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kulonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. torveny vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo penziigyi teljesiteset
adoigazolas ben)mjtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ligy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerint jar el a kifizetes soran.

7. A Szerzodes teljesitese, hataridok meghatarozasa

7.1. A szerzodeses feladat teljesitettnek tekintendo, ha a Vailalkozo a Muszaki Leirasban rogzitett es a
konkret eseti igenylesekben/bejelentesekben meghatarozott feladatait szerzodesszeriien teljesitette, es
Megrendelo reszerol sem mennyisegi, sem minosegi kifogas nem meriilt fel, illetve kifogas eseten a
Vailalkozo a hibat a megadott pothataridore kijavftotta.

7.2. A tamogatas, illetve hibajavitas igenybevetele Megrendelo reszerol a Megrendelo egyedi
igenyei/bejelentesei alapjan, a Muszaki Leirasban rogzitett hataridok es eljarasrend szerint tortenik.

7.3. Vailalkozo a targyhonapot koveto honap 5. munkanapjaig koteles Megrendelonek megkuldeni a
targyhonapban elvegzett es a Megrendelo altal elfogadott feladatokrol kesziilt kimutatast es a Muszaki
Leirasban rogzitett egyeb dokumentaciokat.

7.4. Megrendelo koteles a 7.3. pontban meghatarozott dokumentumok kezhezveteletol szamitott 5
munkanapon beliil Teljesitest Igazolo Bizonylatot kibocsatani, vagy a teljesites el nem fogadasrol
nyilatkozni. Amennyiben Megrendelo kifogast emel (hibas teljesites), a kifogas okairol irasban
tajekoztatja Vallalkozot. Vailalkozo koteles a kifogasban foglaltak javitasara a kifogasban
meghatarozott pothataridoben.

7.5. Vailalkozo az adott teljesitesre vonatkozo szamlajat csak a Megrendelo altal elfogadott es alairt
Teljesitest Igazolo Bizonylat kezhezvetelet kovetoen nyiijthatja be a 6.4.3. pontban meghatarozott
cimre. Megrendelo reszerol teljesitesigazolasra az alabbi szemelyek egyuttesen jogosultak:

Nev: Meszaros Karoly
Beosztas: halozatiizemeltetesi osztalyvezeto
Telefon: +36 1 795 7196

E-mail: Meszaros.Karolv@nisz.hu

Nev: Juhasz Attila

Beosztas: Kormanyzati adatkozpont es infrastruktiira uzemeltetesi igazgato
Telefon: +36 1 795 3189

E-mail: iuhasz.attila@.nisz.hu



8. Kotber

8.1. Amennyiben Vailalkozo barmely, a szerzodesben vagy a Muszaki Lelrasban foglalt feladatot a
Muszaki Lei'r^ban vagy a Megrendelovel egyeztetett hataridore a szerzodesben meghatarozottak szerint
nem teljesi'ti, akkor ez kesedelmes teljesi'tesnek minosul. Ebben az esetben Vailalkozo kesedelmi kotbert
koteles fizetni. A kotber merteke kesedelmes orankent - vagy naponkent meghatarozott hatarido eseten
naponta - a szerzodes havi netto dljanak 1%-a. A kesedelmi kotber maximalis merteke a szerzodes havi
netto dljanak 10%-a.

8.2. Amennyiben a Megrendelo a Szerzodes 7.4. pontjaban foglaltak szerint kifogassal el, akkor a
teljesites hib& teljesitesnek minosul. Amennyiben Vailalkozo a kifogasban foglaltakat a Megrendelo
altal a kifogasban meghatarozott pothataridoben nem javltja ki, kotbert koteles fizetni. A kotber merteke
a pothatarido lejartat koveto naptol a hiba kijavltasaig naponta a szerzodes havi netto dijanak 1 %-a. A
hibas teljesltesi kotber maximalis merteke a szerzodes havi netto dljanak 10%-a.

8.3. Amennyiben Vailalkozo nem teljeslt, ligy Megrendelo jogosult a szerzodest azonnali hatallyal
felmondani es meghiiisulasi kotbert kovetelni. A meghiiisulasi kotber merteke a szerzodes teljes netto
(12 honapra juto) osszegenek 20 %-a.

8.4. A Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesltot alllt ki, es annak osszeget a fentiekkel osszhangban
jogosult a vallalkozasi dljba beszamltani.

8.5. Megrendelo a jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja, es jogosult a 8.3. pont szerinti
meghiiisulasi kotbert kovetelni, amennyiben a Vailalkozo siilyos szerzodesszegest kovet el.

8.6. Amermyiben Vailalkozo megserti a szerzodesben megallapltott titoktartasi kotelezettseget,
titoksertesenkent, illetve adatsertesenkent 1 000 000,- Ft (azaz egymillio forint) osszegu kotbert koteles
fizetni (titoksertesi kotber).

8.7. Vailalkozo 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
ervenyesltesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesltesi kotber megfizetese nem mentesfti a
teljesites alol.

8.8. Barmely nem szerzodesszeru teljesites jogi fenntartas nelkiili elfogadasa a Megrendelo reszerol nem
ertelmezheto joglemondaskent azon igenyrol vagy igenyekrol, amelyek a Megrendelot szerzodesszeges
kovetkezmenyekent megilletik.

9. A Szerzodes modosltasa, megszuntetese es megszunese

9.1. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodast kizarolag Irasban mddoslthatjak.

9.2. A Megrendelo a szerzodest a teljesltesenek megkezdese utan barmikor indokolas nelkul azonnali
hatallyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelo a szerzodest indokolas nelkul azonnali hatallyal
fehnondja, ugy koteles a Vailalkozo altal mar teljesltett szolgaltatasok ellenerteket Vailalkozo reszere
megfizetni. A Vailalkozo ezen feliil semmilyen tovabbi kovetelessel nem elhet Megrendelovel szemben.

9.3. A Megrendelo a szerzodestol a teljesites megkezdese elott elallhat, azt kovetoen a teljesltesig a
szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja, amennyiben Vallalkozd barmely, jelen szerzodesben foglalt
kotelezettseget siilyosan megszegi, Igy kiilonosen:

a) a teljesltesi hatarido lejarta elott nyilvanvalova valt, hogy a Vailalkozo a szolgaltatasat az
esedekessegkor nem tudja teljeslteni, es a teljesites emiatt a Megrendelonek mar nem all
erdekeben;

b) a teljesltesi hatarido lejarta elott nyilvanval6va valt, hogy a teljesites hibas lesz, a Megrendelo
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a hiba kijavi'tasara vagy kicserelesre megfelelo hataridot tiizott, amely eredmenyteleniil telt el;
c) barmely hataridot elmulaszt, es a Megrendelo altal tuzott megfelelo pothatarido is

eredmenyteleniil telik el, ideertve azt az esetet is, ha a kesedelemmel erintett orak vagy napok
szama miatt a Vallalkozoval szemben maximalis mertekii kesedelmi kotber ervenyesitheto;

d) a Miiszaki Leirasban foglalt barmely kotelezettseget hibasan teljesiti, es a hibat a Megrendelo
altal a kijavftasra vagy kicserelesre tuzott megfelelo pothataridoben sem javi'tja ki
megfeleloen, ideertve azt az esetet is, ha a hibas teljesltessel erintett napok szama miatt a
maximalis mertekii hibas teljesftesi kotber ervenyesitheto Vallalkozoval szemben;

e) ha a Vallalkozoval szemben jogeros elmarasztalo hatarozatot hoznak a Vallalkozo szakmai
tevekenyseget erinto szabalysertes vagy biincselekmeny miatt;

f) a Vallalkozo fizeteskeptelenne valik, felszamolasat jogerosen elrendeltek, illetve a Vallalkozo
csod-vagy vegelszamolasi eljarast kezdemenyez;

g) ha azt jelen szerzodes rendelkezese lehetove teszi.

Megrendelo gyakorolhatja a szerzodesszegesbol eredo jogait, illetve igenyelheti karainak megteriteset
a 8.7. pontban foglaltak szerint.

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

9.4. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodast indokolt esetben, kozos
megegyezessel Irasban megsziintethetik. Ebben az esetben a Felek kdzosen alairt okiratban
rendelkeznek a szerzodes megsziinesevel kapcsolatos elszamolasrol, es a Feleknek a megsziintetesrol
rendelkezo okiratban meghatarozott megszunesi idopontig meg fennallo es teljesftendo feladatairol.

9.5. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes barmely okbol torteno megsziinese eseten Vallalkozo
haladektalanul koteles Megrendelo reszere visszaszolgaltatni minden, a feladat teljesitesevel
kapcsolatosan reszere atadott vagy birtokaba jutott adatot, informaciot, dokumentumot, fuggetleniil az
adathordozo jellegetol.

10. Kapcsolattartas

10.1. Jelen szerzodesben szabalyozott egyiittmiikodes soran a szakmai kapcsolattartasra az alabbi
szemelyekjogosultak;

Megrendelo reszerol:

Nev: Meszaros Karoly
Beosztas: halozatiizemeltetesi osztalyvezeto
Telefon: +36 1 795 7196

E-mail: Meszaros.Karolv@nisz.hu

Vallalkozo reszerol:

Nev: Palotas Zoltan

Beosztas: operativ igazgato
Telefon: +36 1 3444872

E-mail: zoltan.palotas@digitran.hu

10.2. Felek vallaljak, hogy folyamatosan fenntartjak fenti szemelyek elerhetoseget vagy megfelelo
helyettesitesrol haladektalanul gondoskodnak. A kapcsolattarto valtozasarol megfelelo idoben, irasban
ertesiti az erintett fel a masik felet.

10.3. Felek a kapcsolattartas modjara vonatkozoan elsodlegesen a kapcsolattartbnak kuldbtt es
visszaigazolt e-mailen torteno kapcsolattartasban allapodnak meg.



10.4. Az e-mail litjan egymasnak kuldott iizeneteket mindket fel irasos formanak fogadja el. Az ertesites
akkor valik joghatalyossa, ha azt a cimzett visszaigazoltan atvette: arrol automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas erkezett.

10.5. Felek kijelentik, hogy minden esetben - meg akkor is, ha az akadalyt a masik felnek a kdzles
nelkul is ismemie kellett - kotelesek egymast ertesiteni, ha a szerzodeshen vailalt valamely kotelezettseg
teijesitese elore lathatoan akadalyba iitkozik.

10.6. Felek rogzitik, hogy a Felek altal kijelolt kapcsolattartok szemelyeben, illetve a 7.5. pontban
meghatarozott teljesitesigazolasra jogosult szemelyekben bekovetkezo esetleges valtozasok nem
igenyelnek szerzodesmodositast, a valtozasrol a Felek 8 napon beliil irasban ertesftik egjmiast.

11. Titoktartas

11.1. Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzodes tartalma, annak barmeiy kikotese, az abban foglalt
muszaki, penziigyi es egyeb informacibk nem hozhatok nyilvanossagra.

11.2. Vallalkozot, tovabba a Vallalkozo altal a teljesitesbe bevont szakembereit titoktartasi kotelezettseg
terheli a Szerzodes teijesitese soran tudomasara jutott minden teny, adat es valamennyi, a Megrendelo
mukodeset erinto informacio tekinteteben (Bizalmas informaciok).

11.3. Vallalkozo tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a
Megrendelo Jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Vallalkozo kotelezettseget vallal arra,
hogy a teljesitesbe bevont alkalmazottaival a titoktartasi kotelezettseget betartatja es az alkalmazottakat
csak titoktartasi nyilatkozat alairasat kdvetoen foglalkoztatja a jelen szerzodes keretebe tartozo feladatok
elvegzese soran.

11.4. Nem minosiilnek Bizalmas informacionak az alabbiak

•  Az informaciot a Vallalkozo mar a kozles idopontjaban ismeri,
•  Az informaciok koztudomasiiak es a nyilvanossag rendelkezesere allnak, kiveve, ha az

ilyen ismertseg vagy nyilvanossag a bizalmas informacioknak az atvevo reszerol
torteno jogosulatlan kiadasabol szarmazik;

•  Annak kiadasat az atvevotol torveny vagy egyeb jogszabaly, birosagi hatarozat vagy
mas hatdsagi eljaras megkoveteli.

11.5. A titoktartasi kotelezettseg - ametmyiben jogszabaly maskent nem rendelkezik - jelen szerzodes
megszunese utan 3 evig all feim.

12. Szerzoi jogi rendelkezesek, jogszavatossag

12.1. Szerzodo Felek a jelen szerzodes kereteben letrejovo szellemi alkotasokkal (muvekkel)
kapcsolatos jogaikat es kotelezettsegeiket a szerzoi jogrol sz616 1999. evi LXXVl. torveny (a
tovabbiakban: Szjt.) rendelkezesei alapjan az alabbiak szerint rendezik.

12.2. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzodes kereteben letrejovo, a Vallalkozo munkavallaloi altal
keszitett szellemi alkotasok (miivek) tekinteteben az Szjt. 30. § (1) bekezdese alapjan, mig az altala
igenybe vett kozremukodok altal keszitett szellemi alkotasok (miivek) tekinteteben az ezen
szemelyekkel kotott szerzodesek alapjan a vagyoni jogok 6t illetik, azokrol szabadon rendelkezhet.

12.3. A Vallalkozo a jelen szerzodes kereteben letrejovo szellemi alkotasok (miivek) tekinteteben a
felhasznalast teljeskoriien es kizarolagosan a Megrendelonek engedelyezi. A jelen szerzodessel a
Megrendelonek biztositott felhasznalasi engedely teriileti korlatozas nelkuli es hatarozatlan idotartamu,
kiterjed valamennyi ismert felhasznalasi modra. Vallalkozo engedelyt ad Megrendelo reszere a
tobbszorozes kereteben arra is, hogy a miivet kep- vagy hangfelvetelen rogzitse, illetve, hogy azt
szamitogepre vagy elektronikus adathordozora masolja.
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12.4. A Vallalkozo szavatolja, hogy a jelen szerzodes kereteben letrejovo, illetve a teljesi'teshez
felhasznalt valamennyi szellemi alkotason harmadik szemeljmek nincsen olyan joga, igy kiilonosen
szerzoi joga, szomszedos joga vagy vedjegye, amely a Megrendelonek az adott muvek Jelen szerzodes
szerinti hasznositasahoz sziikseges jogat korlatozna, vagy akadalyozna.

12.5. Ha a Vallalkozo a fenti kotelezettsegeinek nem tesz eleget, es ezert Megrendelo hasznosi'tashoz
szukseges jogai seriilnek, ligy a Megrendelo felhi'vasara Vallalkozo koteles a sziikseges
hozzajarulasokat sajat koltsegere megszerezni. Amennyiben erre Megrendelo felhi'vasara nem keriil sor,
ligy Megrendelo jogosult a hozzajarulasokat a Vallalkozo koltsegere megszerezni, vagy a jelen
szerzodes szerint fizetendo vallalkozasi dljat, illetve dijreszletet aranyosan csokkenteni, illetve a jelen
szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

12.6. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodes kereteben letrejovo szellemi alkotasok
(miivek) felhasznalasaert es a felhasznalas tovabbi engedelyezeseert fizetendo ellenszolgaltatast a
Megrendelo altal megfizetendo, jelen szerzodesben meghatarozott vallalkozasi dlj tartalmazza, igy a
Vallalkozo ezt meghalado dijazasra nem jogosult.

12.7. Amennyiben harmadik szemely azon jogalapbol eredo kovetelessel el, hogy a szerzodes teljesi'tese
soran letrejovo eredmenytermek, illetve a felhasznalasi engedely vedelem alatt allo jogokat sert, a
Vallalkozo es mindenkori jogutodja a Megrendelo ilyen igenye eseten, sajat koltsegen jogvedelmet
biztoslt es atvallalja minden karterites es egyeb osszeg megfizeteset, joghatrany elharltasat, melynek
megfizetesere, illetve viselesere a Megrendelot kotelezik.

13. Vis Maior

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

13.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabol felek „vis maior"-nak tekintik azokat az esemenyeket,
amelyek a Vallalkozonak nem felrohato modon, erdekkoren ki'vul, Vallalkozo reszerol elhari'thatatlanul
kovetkeznek be, es amelyek Vallalkozo szerzodesszerii teljesi'teset akadalyozzak vagy kesleltetik,
felteve, hogy ezen koriilmenyek a jelen szerzodes alalrasat kovetoen jonnek letre es az emh'tett
idopontban meg nem voltak elore lathatoak es nem voltak elharithatoak, igy kiilonosen:

a) termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan stb.);
b) tiiz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;
c) radioakti'v sugarzas, sugarszennyezodes;
d) haboni vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgosltas,

rekviralas vagy embargo;
e) sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsiny, polgarhaboni es

terrorcselekmenyek;
f) zendiiles, rendzavaras, zavargasok.

13.3. A vis maiomak kozvetlen osszefuggesben kell allnia a Vallalkozo tevekenysegevel, mely
osszefiiggest Vallalkozonak irasban igazolnia szukseges.

13.4. 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 mddjarol. Amennyiben a Megrendelo egyeb iranyii irasos
utasftast nem ad, a Vallalkozonak tovabb kell teljesftenie szerzodeses kotelezettsegeit, amennyiben az
eszszeriien lehetseges, es meg kell keresnie minden esszerii altematfv modot a teljesitesre.

13.5. A vis maiorra hivatkozo felet terheli annak bizonyitasa, hogy a vis maior esemenynek a
szerzodesszerii teljesitesre kihato kovetkezmenyet az adott helyzetben elvarhato gondossag tamisitasa
eseten sem - vagy csak aranytalan aldozat aran - lehetett volna elharitani.
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13.6. Amennyiben a vis maior idotartama meghaladja a 30 naptari napot, a Megrendelonek jogaban ail
a szerzodestol I'rasban elailni. Ez esetben mindket fel maga viseli a vis maior miatt felmeriilt karat.

14. Vegyes es zaro rendelkezesek

14.1. Felek a jelen szerzodessel kapcsolatos jogvitaikat megkiserlik bekes uton rendezni. Amennyiben
a Felek a kozottiik fennallo jogvitat 15 napon beliil nem tudjak rendezni, ligy blrosaghoz fordulhatnak.

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

14.3. A szerzodes a Szerzodo Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza.

14.4. Felek megallapodnak, bogy amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese utobb ervenytelennek
minostil (reszleges ervenytelenseg), a szerzodes tobbi reszet ervenyesnek tekintik, kiveve, ha a Felek egyiittes
rrasbeli nyilatkozata alapjan azt az ervenytelen resz nelkiil nem kotottek volna meg.

14.5. Fla barmelyik fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben meghatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, bogy ugyanatmak a
feltetelnek ajovobeni teljesi'teserol, vagy ugyanazon jogjovobeni gyakorlasarol is le fog mondani, vagy
a koveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakado vagy abboz kapcsolodo barmilyen jogrol
torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett rrasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

14.6. Felek jelen szerzodes alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyunek
fogadjak el.

14.7. A szerzodes 3 eredeti peldanyban kesziilt, melybol 2 peldany Megrendelot, 1 peldany Vallalkozot
illeti. A szerzodest Felek elolvastak, megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot jbvabagyolag
irtak ala.

14.8. Ezen szerzodes elvalasztbatalan reszet kepezik az alabbi mellekletek.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: Miiszaki Lerras

2. szamii melleklet: Teljesitest Igazolo Bizonylat minta
3. szamu melleklet: Nyilatkozat partner adatairol

Budapest, 2022. .

rf

Vallalkozo

diqitfan
m Hungaria Zrt.

1027 B~udapcit. Henger u. 2/C

Budapest, 2022.
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1. szamu melleklet

Muszaki Leiras

Az EFER tuzfal rendszerenek (4 db ALP tiizfal, 2 db HA parban) uzemeltetes tamogatasa.

Az EFER tiizfalrendszer uzemelteteset az Ajanlatkero vegzi. Az uzemeltetes biztonsagos
vegzese erdekeben kiilso szakertoi tamogatasra van sztikseg.

Ajanlattevo tamogatast biztosit a behatarolhato es reprodukalhato szoftver problemak
megoldasaban. Ajanlattevo segltseget nyujt Ajanlatkeronek a nehezen reprodukalhato hibak
azonositasaban. Ajanlatkero tamogatast kap a hibabehatarolasban, a konfiguracios parameterek
bealHtasaban, a szoftver uj verzioinak uzembe helyezeseben, es az uzemeltetessel
kapcsolatosan.

A problema megoldas magaban foglalja termekek vonatkozasban Ajanlattevo Technikai
Csoportjahoz, egyeb esetben azon szoftver gyartokhoz valo eszkalaciot, akivel az
Ajanlattevonek hattertamogatasi szerzodese van.

Az Ajanlattevonek az alabbi feladatokat kell vegeznie:

1. A bejelentest 7/24-ben kell fogadnia telefonon vagy e-mail-en. A bejelentes
befogadasarol megerosi'to visszajelzest kell adni a bejelento reszere.

2. A szolgaltatas kereteben, munkaidoben havi 4 ora helyszlni vagy tavoli munkavegzes
ertendo (munkavegzesi keret), amibe a kiszallasi ido nem ertendo bele.

3. A havi 4 ora munkavegzesi keretbol munkaidon kiviil 2 ora helyszlni vagy tavoli
munkavegzes hivhato le, amibe a kiszallasi ido nem ertendo bele.

4. A havi 4 vagy 2 ora a kovetkezo honapra nem viheto at.
5. A munkaido hetkoznapokon 8:00-17:00-ig ertendo.
6. A hibaelharitasi feladatok a mimkavegzesi kereten kivuli vegzendok.
7. A munkavegzesi kereten kfvul elvegzendo tovabbi feladat: elozetes ertesites es

Ajanlatkeroi jovahagyas utan az ALF tuzfal rendszer minden, az adott rendszerre
relev^s frissitesenek telepftese eloszdr a teszt, majd az eles komyezetbe.

8. Jelentos valtozas kivitelezese elott Rendszer Beavatkozasi Terv keszftese es az

Ajanlatkerovel torteno elfogadtatasa kotelezo. A Rendszer Beavatkozasi Terv formal
kovetelmenyeit az Ajanlatkero megadja.

9. Elvart, hogy kritikus hibak eseten az Ajanlattevo a bejelentest kovetoen 1 oran belul
elkezdi a tavoli tamogatas nyujtasat, amennyiben szukseges elindul a helyszinre, reszt
vesz a hiba felderitesben es elharitasaban.

10. Kritikus hibteak tekintiink minden olyan hibat, mely a szolgaltatas sziineteleset vonja
maga utan.

11. Nem kritikus hiba eseten a tamogatas nyujtasa a bejelentest kovetoen normal mimkanap
szerinti 8 oran beliil kezdodjdn el a hiba felderfteseben es az elharftasban valo
kozremukodessel.

12. A tamogatoi munka a hiba elharitasaig folyik, de elszamolni csak a tenyleges raforditott
munkaidot lehet. Az elhMtas soran a megkeriilo megoldas is elfogadhato, azzal a
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feltetellel, hogy a tamogatas nyujtoja irasbeli javaslatot teszt a hiba vegleges javitasanak
modjara.

13. A hiba feltarasa es elharitasa soran elvegzett feladatokat minden esetben utolagosan
dokumentalja, mely dokumentumot a hibajegy lezarasat kovetoen legkesobb a
kovetkezo munkanap vegeig atadja az Ajanlatkero reszere.

14. Havi riport keriil atadasra az adott honapban tdrtent esemenyekrol, mely a teljesltesi
igazolas kiadasanak alapjat kepezi.

A tamogatasi idoszak kezdete: szerzodeskotes 2022.03.12.-tol

A tamogatasi idoszak vege: szerzodeskdtestol 1 evig 2023.03.1 l.-ig

Teljesites helye

1. Teljesites helye; 1.1149 Budapest Rona u. 54-56.
2. Teljesites helye 2. 1121 Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklos ut 29-33. 18-as epiilet
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2. szamu melleklet

'•y
N I S Z

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesitest igazolo bizonylat 1.0

Teljesitest Igazolo Bizonylat

Kesziilt

Hely: Datum:

Jelen vannak;

Vallalkozo/ Szallito ceg neve: Kepviselo neve, beosztasa:

Megrendelo:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviselo (1) neve, beosztasa:
(a TIB alairoja)

Kepviselo (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 kepviseloi igazoljak, hogy a Vallaikozo/Szaliito az arut, termeket vagy eszkozt a Megrendelo
telephelyere szalli'totta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak szerint. A teljesitest
igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv., minosegvizsgalati jkv.,
tesztelesi minosites, mas ) a teljesitest igazolo szakteriiletnek
atadasra keriiltek; a teljesites a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek megfelel. A fent jelzett es
archivalt dokumentumokat a teljesitest igazolo szakteriilet visszakeresheto modon megorizni koteles.

Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeh devizdban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott
(joteljesitesi) garancia, kotber (Ft):

Szallito kepviseloje Megrendelo kepviseloje (1)

Megrendelo kepviseloje (2)

+36 1459 4200 @  info@nisz.hu nisz.hu
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NISZ

3. szamu melleklet

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato

H-1081 Budapest Csokonai utca 3.

6-NY6 Teljesitest igazolo bizonylat 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Azonosito adatok:

Teljes nev {cegjegyzeknek megfeleloen):

Digitran Hungaria Digitalis Transzformacio
Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag

Rovid nev {cegjegyzeknek megfeleloen):

Digitran Hungaria Zrt.

Cegjegyzek szam, EV szam, mukodesi engedely szam, birosagi nyilvantartasi szam,
egyeb szam (megfelelo aiahuzando): 01-10-049616

Adoszam: 26196413-2-41 Unios adoszam: HU26196413

Kapcsolattarto adatai

Nev: Palotas Zoltan Beosztas: operativ igazgato

Telefonszam: +36 1 344-4872 E-mail cim: zoItan.palotas@digitran.hu

Cim

Szekhely {orszag, iranyi'toszam, vdros, utca, hazszdm):
1027 Budapest, Henger u. 2/C

Levelezesi ci'm, amennyiben elter a szekhelytol {orszag, iranyitdszam, varos, utca, hazszam):

Vev6 partner eseteben a kovetkezdket is ki kell tolteni, amennyiben relevans:
Szamla kuldesi cim {orszag, iranyi'toszam, varos, utca, hazszdm):
Cegnev:

Szamlazasi cfm {orszdg, irdnyi'tdszdm, vdros, utca, hdzszdm):

Sz^mlavezetfi bank

Neve: MKB BANK ZRT.

Bankszamla szama: 10300002-10699363-49020017 Bankszamla devizaneme: HUF

Kulonos adbzasra vonatkozd inform^cidk (adoz^sra vonatkozo torv^nyek alapj^n, az irrelevins sorban NEM-et
kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa tv.

Xl l l/A. fejezet, 169.§.(h)]: NEM

Kulonbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII. fejezet,

169.§.(p,q,)]: NEM

Onszamlazas [afa tv. 169.§.(I)]:

NEM

Forditott adozas [afa tv. 169.§.(n)]:

Milyen tevekenyseg alapjan: NEM

Alanyi mentesseg [afa tv. XI I I.

fejezet]: NEM

Tevekenyseg alapjan mantes [afa tv.

VI. fejezet]: NEM

Milyen tevekenyseg alapjan:

KATA [2012. evi CXLVII. torveny]:

NEM

KIVA [2012. evi CXLVII. torveny]:

NEM

EVA [2002. evi XLI I I. torveny]:

NEM

Kelt 2022.

[■ft I'
I

Ratkai Peter

Digitran Hungaria Zrt.

digitran
Digitran Hungaria Zrt.

1027 Budapest. Henger u. 2/C
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