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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ~NISZ
Zrt., KEF azonosító: 20182, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
041633, adószám: 10585560-2-44, baukszámlaszám: K&I-I 10403239-00027183-00000001
képviseli:), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a/z

Cég neve Delta Systems KR.
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Cégjegyzék szám: 01 09 882938
Adószám: 13978774-2-41
Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: HumanolT KR.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzék szám: 01 09938885
Adószám: 13606022-2-41
Bankszámlaszáni: 11711003-21239782-00000000
Képviseli: Boldog Árpád
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: INTER-COMPIJTER-E{FQRMATHC4 Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, (Jombócz Zoltán utca 12. fszt. I.
Cégjegyzék szám: 0110 044769
Adószám: 12857074-2-43
Bankszámlaszám: 10700347-26594608-51100005
Képviseli: Bajzáth János Bence
Képviselő titulusa: igazgatósági tag

Cég neve: Invitech Megoldások Zrt.
Székbely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégjegyzék szám: 13 10041599
Adószám: 25568509-2-44
Bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseli: Marton László és Ilosvay Csaba
Képviselő titulusa: nagyvállalati és kormányzati értékesítési igazgató, vállalati

ügyfélszolgálati vezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
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1. A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 104-207282., ~KE-7607/2017.) számú, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése” tárgyban (1. rész: x86) lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen Beszerző és Eladó között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: 1(1v!).
1(1v! azonosítószáma: KMOIO5SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Ala.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.

1.3. A jelen szerződést és számlakiállítást az Invitech Megoldások Zrt. teljesíti, a Szerződést —

meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők
kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.

1.4. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
A „LAN erőforrások szállítása a »BE J/ideó-ko,mnunikáció Projekt (Videó-kommunilcáCiós
fejlesztés a BüntetóWjárás tv. előírások teljesítésének támogatására.) a projekthez kapcsolódóan”
tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki
leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és
árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1. Felek a szerződést határozott időre, kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.

3.2. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséró’l és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm.
rendelet 13. * (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró
tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a
záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő napon.

3.3. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 45. napig köteles leszállítani.

3.4. Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.
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4. A teljesítés helye:
Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez kapcsolódó
dokumentumokat két telephelyre - a 1117 Budapest, Feliérvári út 70. és a 1121 Budapest, Konkoly
Thege út 29-33. teljesítési helyszínre - kell leszállítania. Vevő a szállítást megelőző munkanapon jelöli
meg a teljesítési helyszíneket termékenként.

5. A teljesítés módja
5.1. Hardverek szállításával kapcsolatos előírások

5.1.1. Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a
termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe
helyezést követően a termékek csomagoló anyagának elszállítása Eladó feladata.

5.1.2. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz
szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges alkatrészt, valamint az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket
Vevőnek átadni.

5.1.3. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus Úton elérhetővé tenni az
adott termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot
(Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozata]ra és a jótállásra vonatkozó
olcmányokat, installáeiós kézikönyvet, felhasználói kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó
köteles továbbá Vevőnek eszközönként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven,
azonban, ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni
vagy elektronikus Úton hozzáférhetővé tenni. Eladó fentieken túl különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

a) jótállás dokumentumai, (a jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz
gyártási számát, valamint a jótállás időtartamát)

b) telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.

5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
eímke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint amiak csomagolásán. Eladónak a
vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak
üzemszerű működést ne zavaija és a termékenlcsomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t
ne takarja le.

5.1.5. Eladónak a vonalkódok átadása érdekében 5 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre boesátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja,
átadandó vonalkódok mennyisége).

5.1.6. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal Írásban értesíteni Vevő
jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik
munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.1.7. Eladó hardver szállítása esetén az 5.1.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó hardverekről
készült kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, valamint a szállításban érintett
hardverek vonatkozásában az alábbi adatokat:

- termék megnevezése,
- gyártói termélckód,
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- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma.

Amennyiben egy nap több telj esítési helyre történik szállítás a kimutatást telephelyenkénti bontásban
kell elkészíteni. Eladó a 5.1.6 pont szerinti értesítésben megadott termékek szállítását mindaddig
nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.

5.1.8. Eladó a 5.1.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

6.1. Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

6.1.1. Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át.

6.1.2. A jelen szerződés keretében átadott termékek ~hardver, szoftver, dokumentum) átadás-átvételéről
minden esetben átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi
adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoftver esetében),

példányszám (dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal kapcsolatos

és~evételei, hibaj avítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód szám),

melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az indoka, valamint
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

6.1.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított
jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

6.1.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.2. ilardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

6.2.1. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

6.2.2. A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított
hardverekre vonatkozó, jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott
meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartahnaznia kell a vonalkódot is. A
mennyiségi átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú
dokumentum átadása.

6.2.3. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
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- Eladó a jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban megadott termékeket szállította-e Ic,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához, szükséges tartozékokat

(ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak fizikai össze- és beszereléséhez szükséges alkatrészeket,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e az előírt hinkcionalitáshoz szükséges licenceket,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat,

valamint a műszaki leírást átadta-e vagy megadta-e ezek elektronikus elérési helyét,
- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szerződés

5.1.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 6.2.2 pont szerinti ldmutatásban a termékhez

rendelt vonalkóddal.

6.2.4. Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének,
székhelyének, valamint Jelen szerződés azonosító számának). A szállítólevél egy példányát az
átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

6.2.5. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a száltítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem a jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban meghatározott terméket

szállította le,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak fizikai össze- és

beszereléséhez szükséges alkatrészeket,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át az előírt funkcionalitáshoz

szükséges licenceket,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű használathoz

szükséges dokumentumokat, valamint a műszaki leírást és nem adta meg ezek elektronikus helyét
sem,

- Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.1.4 pontjában meghatározott előírások szerint helyezte el
a terinéken a vonalkódot,

- a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 6.2.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonailcóddal.

6.3. Szoftver liceucek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

6.3.1. Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

6.3.2. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerü,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

- liceneigazolás (amelynek tartahnaznia kell az alábbi adatokat):
• a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez

értelmezett),
. a licenckulesok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
‘ a licencekhez tartozó licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez értelmezett).
- j ótállásra vonatkozó dokumentumok.

6.3.3. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

~2/17
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6.3.4. Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy
példányát az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

6.3.5. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át
adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

6.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem záija ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

6.5. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.

6.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

6.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.8. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

6.9. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésének alkalmazását.

7. A fizetendő ellenérték:

7.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

7.2. Az Eladót megillető díj teljes összege: 52 794 000,- Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
~~~~0kétmiJljó_hétszázldIencvennégyeZer forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a telj esítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

7.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótáUás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési
díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított
értéke, mértéke 2% ± Áfa.

7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
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8. Fizetési feltételek:

8.1. A Vevő a Jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizáija.

8.2. Az Eladó — tekintettel arra, bogy Jelen szerződés a; adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény (Art.) hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, bogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az
Art-ben foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.

8.3. Eladó a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a szám vitciről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében Jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, mmak kiállítását követően 5 napon belül állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó egy számla kiállítására jogosult.

8.4. Eladó egy számla benyújtására jogosult.

8.5. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítést igazoló birzonylat (3. számú melléldet).

8.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók)
címére (1389 Budapest, RE: 133) küldi.

8.7. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiáltitani: A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és

annak VTSZ/SZJiTEAOR számát,
b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
I) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Ma

tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

8.8. Vevő a leszállított termékek és az elvégzett szolgáltatások ellenértékét - az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat kiállítását követően benyújtott - a Kbt. 135.
* (I) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek
megfelelően, a jogszabályi előírásoknak -‚ megfelelően kiállított számla ellenében, a számlának és
meIlékleteij~ek központi iktatóba érkezésétől számított 30 napon belül - átutalással fizeti meg
Eladónak. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési
határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

8.9. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

8.10. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

8.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a ‘7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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8.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Fanner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

8.14. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

8.15. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles sz egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, bogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat sz országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.

8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell aUcalmazni.

8.17. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

8.18. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A
számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

8.19. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedinényezheti harmadik
személyre.

9. Teljesitésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult.

9.2. Eladó a teljesitést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átadás-átvét~li
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés
esetén kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza).

9.3. Vevő jelen szerződés aláirásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.

9.4. Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja.

9.5. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg sz egyedi szerződésben foglaltaknak~. Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást,
aklcor a portál automatikusan „telj esítve” státuszba fogj a állítani a folyamat státuszát.

9.6. Vevőnek - az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, üzemeltetés támogatás és jótállás körébe tartozó hibajavítás, felhasználói jogok
és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított hardverre és szoftverre (ideértve a hardverek
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működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) jelen szerződés L számú mellékletében
meghatározott 36 hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék mennyiségi átvételének az
időpontja.

10.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szemben jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek, továbbá, hogy
jelen szerződés keretében leszállított hardverek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és
egyéb) hibától. Eladó a jótállás keretében garanciát vállal továbbá arra, hogy a jelen szerződés
keretében kialakított rendszer jelen szerződés 1. számú mellékletében, valamint Vevő által jóváhagyott
integrációs és implementációs tervben foglaltaknak megfelelően működik.

10.3. Eladó a jelen szerződés teljesítése során 7x24 órás hibabejelentési lehetőséget biztosít Vevő
számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli visszaigazolással. Vevő Eladó alábbi
elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:

o telefon: telefon: ±36 80 88 00 88
o E-mail-en: help~invitech.hu

Eladó a bejelentéstől számított 8 órán belül köteles megkezdeni a hibajavítást és egy munkanapon
belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos hibát.

10.4. A kibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o hibát bejelentő személy neve, beosztása, -

o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma.

10.5. Baudverhiba esetén a hibát a meghibásodás helyszínén, a hiba bejelentését követő 48 órán
belül el kell hárítania. Amennyiben Eladó a hibát kettő munkanapon belül nem hárítja el, késedelmi
kötbér üzetésére köteles, melynek mértékét jelen szerződés 11. pontja tartalmazza.

10.6. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
ineggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.5 pont
szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.7. Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.8. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás
alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem Vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.10. A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó viseli.
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10.11. Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

10.12. Eladó jótállás és üzemeltetés támogatás keretében a 10.3 pontban meghatározott idő alatt az
alábbiakat biztosítja:

- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokmnentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez

- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó
szoftverítissítések díjmentes letöltési lehetősége. .

10.13. Eladó a 10.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében jelen az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt az elérési utat (adott
esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 10.12 pontban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

10.14. A jótállási és üzemeltetés támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget — így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget — az Eladó viseli.

10.15. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági
vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a
kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.16. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és
egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles
megtéríteni Vevő minden olyan kárát amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági
nyilatkozata miatt érik.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségel’

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból
jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele
nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés
vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsiMási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke’

11.3. Aliibás teljesítésikötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
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11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít Ici, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés lO.l5.,l2.4., l2.8.-l2.9. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta el.

12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatályú fehnondásról Írásban kelt értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú feknondás a jótállás hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért Id kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha
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a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétet
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés 1’) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan infonnáció kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás
14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelöh képviselői:

Vevő részéről Icapcsolattartásra jogosult
Neve: Bogó Viktor
Beosztása: projektmenedzser Projektmenedzsment Igazgatóság
Levelezési címe: Budapest 1135 Csata utca 8.
Mobihelefon száma: ±36304093345
e-mail címe: Bogo.Viktor~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Salkovics Zsolt
Beosztása: senior key account manager
Levelezési címe: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Mobiltelefon száma: ±36 20 7778186
e-mail címe: salkovicsz@inviteeh.hu

Oldal 12 / 34



14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:

Neve: Juhász Attila
Beosztása: Kormányzati adatközpont és in&astruktúra üzemeltetési

igazgató- Kormányzati adatközpont és in&astruktúrüzemeltetési
igazgatóság

Levelezési címe: Budapest XIV. Róna u. 54-56.
Mobiltelefon száma: ±36209628584
e-mail címe: juhasz.attila®nisz.hu
Neve: Kovács László
Beosztása: műszaki fejlesztési igazgató, Műszaki fejlesztési igazgatóság
Levelezési címe: Budapest 1135 Csata utca 8.
Mobiltelefon száma: +36309411161
e-mail címe: kovacs.laszlo3@nisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail Vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megldsérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
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elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak
elháríthatók, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,

polgárháború és terrorcselekmények;
10 zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell álii,ia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll
a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
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ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is
Ic fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat
esetén érvényes.

16.7. Jelen szerződés fZíszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak melléldetei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés
a KM-baxi meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléldet: Műszaki leírás
2. számú melléldet: Megrendelt termék- és árlista
3. számú melléldet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
5. számú melléldet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú melléldet A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (nem releváns)
7. számú melléldet: KM teljesülésigazolás

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándélaikkal és ügyleti
akaratuldcal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban - melyből 3 példányt Vevő, 2
példányt Eladó kap - jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. május „..(~.:.“ Budaörs, 2018. május „Á~z.

Szabó Zoltán Attila Martoniászló
vezérigazgató nagyvállalati és kormányzati

NISZ Zrt. értékesítési igazgató
Vevő Invitech Megoldások Zrt.

Eladó

Ilosvay 4~saba
vá lalati ügyfélsz gálati vezető

R 7 lnvttech L~nvitech Megoldások Zrt.o SOLUTIONS Eladó
INVITSI. CSOPORT

Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adászám: 25568509-2-44

Záradék: HU25568509

Jelen szerződés 3.2. pontja szerinti hatályba lépés feltétele teljesült, záró tanúsítvány száma:
2018/04/A102833., kelt 2018. 04.26.
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1. számú melléldet

Műszaki leírós
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1 A beszerzés tárgya

Cél, a két telephelyen LAN erőforrások szállítása az alábbiak szerint:
° DCLAN switch (Leaf)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy a 3. fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra
kerüljön.

2 Általános rendelkezések

2.1 Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett
azzal egyenértékűt is elfogad.
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3 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

3.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
Kéijük az ajánlatban megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként külön-
külön:

- Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)

- Hőidbocsátás

- Maximális villamos energiaigény (kVA)

- Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)

- Üzemi hőmérséklet tartomány

- Üzemi páratartalom tartomány

- Teljes konűguráció tömege

az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása, a
megadott műszaki paraméterek tételes felsorolásával;

3.2 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kiliatóként semmilyen módon
megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább
erre az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
~

K-I A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a
hűtési igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott
konfigurációra vonatkozólag átlagosan 6-8 kW/ 4W (rack)-et, (egyedi esetekben
maximum 12 kW-ot). Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése során nem
szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási
rendszerrel kapcsolatban.

K-2 Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről sz~yja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.

K-3 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás
vesztése nélkül — az Ajánlatkérönél lévő, 47 U 600 nun x 1200 mm
rackszekrénybe.

K-4 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az
Ethernet kábelezés 10 Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM
850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás I Gbps, réz alapú Cat.6 UTP
kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell
alkalmazkodnia.

Oldal 20 / 34



Környezeti igények
-‚

Megbízhatósá
* II I I•

K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betaplálás lehetőség ~rackszekreny, aktív
fogyasztok).

K-7 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek.

3.3 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok

~

K-8 A több reszegységból álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lebetőve tevő eszközök,
csatlakozók és kábelek.

K-9 A megajánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden
eszköz, aUcatrész.

K-b Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása az
Ajánlati dokumentációban meghat~ozott helyre.

K-i Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket eflátni. A
vonalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

K-i2 Üzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket várjuk cl:
• Az eszközök hzikai beszerelése

Helyi összekábelezés,
• Kábelek nevezéktain elvárás szerinti felcímlcézése, mindkét oldalon,
. Az Ajanlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
• Eszközök bekapcsolása,
• Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
. Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elbarítása.

3.4 Eszközök elhelyezése

fligényeljenegyediems~byá~yos~,különlegtsmegoldágúvagykiemdUcedő
teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem haladhatja meg
rack-szekrényenként a 12 kW (egyes esetekben a 16 kW-t).
Hőmérséklet tartomány:

o működési: 22 és 23 C között
. tárolási: -20 ás +60 C között

Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.

K-13 Az eszközök a rendelkezésre álló ~AjáiMatkér&~it~iTiztositot~ 600 mm x 1200
mm alapterületú 47 U magas rackszekiényekben kell elhelyezni.
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3.5 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

3.6 Jótállási ás üzemeltetés támogatási elvárások

Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékekre a
• bekerülési érték részét képező teljes körű (hardver és szofWer elemekre is kiteijedő), a 36

hónap jótállást és üzemeltetés támogatást. A jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a
termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek: .

.. .

C— t~ A gépterem elektromos renclszeréhez EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 ~zis)
csatlakozó Mületeken lehet kapcsolódni. ha ezen kivül más típusú csatlakozóra
van sztiLsó!Jc az Ajánlatte’öncl:. annuL biztosítása az Ajánlaitevő tNadata.
A belso elosZtasla javaslat.

o 1EC320 Cl 9 (anya) — nagyobb lel jesítmenyü eszközökhöz. ahol indokolt
o 1EC320 C13 (anya) ____________________________________________

K—iS Ajánlattevőnek kel] gondoskodnia a belsö elosztásról. A rendszer eszközökkel
szállításra kerülő PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem
megengedett, ezért olyan kivitelű elektromos energia szétosztó eszközök
kerüljenek leszállításra, amelyek rackben való rögzítése a rack unitokon kívül
történik (DK7955 sorozat esetében alkalmazott megjelenéssel). A szállított
eszközöket a gépteremben rendelkezésre álló Rittal TS IT rack szelcényekbe kell
tudni beszerelni. Az elhelyezés mód nem akadályozhatja a szekrény belsejéhez
való rendeltetésszerű hozzáférést. A rack rendszerbe való beavatkozás,
módosítás, annak megsértése nem megengedett.

K—l6 J-\jánlattc»őnek kell gondoskodnia rackszckrényenként a beszerclési terv alapján
elhetyezett eszközöknek meulélelő mennyiségű aljzatról.

K—il Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden
raekszekrényben. . .

K—! 8 Amennyiben az Ajánlatkérö által biztosított rack szekrény nirtcs tele — fizikailag
Vagy hő terhelésileg — akkor az üzembiztonság érdekében további 20% aljzatot
kell az Ajánlattevönek még hozzászánlíLnia/biztosítania.

S-l Az Ajánlafkérő a hibabejelentéset a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg
5-2 A hibab~jelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazohiia
5-3 A bibabejelentésnek legalább az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

o bibat bejelentő személy neve beosztása,
o mc~hibásodott termékazonosító adatai (típus gyári szám)
o észlelt hibajelenség leírása
o hibabej elentes száma.

5-4 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie és az
ajánlatában vállalt időn belül el kell hárítania a hibát.

5-5 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból amelyért felelős jótállási es üzemeltetés
támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult
a meghibásodott tennék cserejet/javítasát harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Ajánlattevő viseli.

5-6 A jótáHási és üzemeltetes támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
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valamennyi költséget — így különösen ajavítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.

J-7 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan
hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációiboz, hibalistákhoz, szoűverí}issítéseihez.

J-8 Jótállás es üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szo~ve±issítések díjmentes letöltési lehetőségét.

0ldal23134



4 Adatközponti switch eszközök

Beszerzési igény: két adatközponti telephelyen switch eszközök, előírt hmkciókat biztosító
licencek, optikai SFP+/QSFP transzíver modulok szállítása. A beszerzendő eszközök meglévő
hálózat kapacitásbővítéséhez szükségesek. A szállítandó eszközöknek illeszkedniük kell a
kialakított, üzemelő DCLAN platformrnal és nem eredményezhetnek hinkció, management,
teljesítmény csökkenést, és a platform automatizmus változatatása nélkül beilleszthetők.

4.1 DCLAN switch (Leaf)

Beszerzési igény: Leaf switchek géptermenként 2-2 db (összesen 4 db).
A bővítendő DCLAN-ban üzemelő Leaf switchek kapcsolatai: A produktív DC hálózat
kliensei (p1. szerverek) kapcsolódnak a N9K-C93 1 8OYC-EX típusú Leaf switch-ekhez
1/1OGbE rezes és multimódusú interfészeken keresztül (p1. SFP-1OG-SR), ToRIEoR (Top of
the Rack, End of the Row) hmkciójú switchek.
A site-on belül minden meglévő N9K-C9332PQ típusú SPINE switch felé MPOI2
multimódusú 40 GbE kapcsolata van. A Leaf és SPINE eszközök közötti kapcsolatokat
QSFP-400-SR4-S típusú transzíver modulok biztosítják.
Egyéb leszáflítandók (Leaf switch-enként):
o 4 db MPO-l2 4OGbE multimódusú optikai interfész modul (QSFP) (Megajánlott Leaf

switch-be)

o 4 db MPO-l2 4OGbE multimódusú optikai interfész modul (QSFP) (SPINE switch-be az
összekapcsoláshoz)

o 48 db Dual LC/PC 1OGbE multimódusú optikai interfész modul (SFP+) (Megajánlott Leaf
switch-be)

o A megajánlott eszköz üzemeléséhez szükséges (meglévő SPINE switch-ekkel történő
linkek kialakításához) optikai patch kábelek:

o 2 db 25 méter hosszúságú, MPO-12-es, multimódusú optikai patch kábel

o 2 db 50 méter hosszúságú, MPO-12-es, multimódusú optikai patch kábel
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4.1.1 SFP+/QSFP transzíver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Paraméter típus Parameter ertek

Dual LC/PC 1OGbE multimódusú optikai
Megnevezés interfész modul (SFP-s-)
Form Factor: SFP+
Sávszéíesség 10 Gbps
Szabvány: IEEE 802.3ae

multimódusú optikai szálpár
Kábel: OM1,0M2,0M3,0M4
Csatoló felület: Dual LC/PC
Hullámhossz: 840-860 nm
Vételi
jelteljesítmény: -1,0-től -9,9-ig [dBm]
Adási
jelteljesítmény: -1,2-tól -7,3-ig [dBm]

Parameter tipus Parameter ertek
MPO-12 multimódusú 4OGbE optikai interfész

Megnevezés modul (QSFP)
Sávszélesség 40 Gbps
Szabvány: IEEE 802.3ba-2010 (vagy újabb)
Kábel: multimódusú optikai szálpárak 0M3,0M4
Csatoló felület: MPO-12
Hullámhossz: 840-860 nm
Vételi
jelteljesítmény: 2,4-től -9,5-ig [dBm]
Adási
jelteljesítmény: 2,4-től -7,6-ig [dBm}

4.1.2 Az MPO-12-es multimódusú patch kábeleknek az alábbi követelményeknek kell

megfelelniük

*A Type-B bekötés a következő

10
11

12

12

S
4

Azonosító Követelmény
TC-1 Csatoló felület: mindkét végén MPO-12, FEMALE
TC-2 Multimódusú optikai szálpárak, 0M3
TC-3 MPO-12-es csatlakozók szál bekötése: Type_B*

Key Up
4

S
G.

7
S

Reversed (or Type B)
Key Up

ConnectorA: 1 2 3456789101112

111111111Ml
ConnectorS; 1211109876543 2 1

4

7

6
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4.1.3 A specifikéciónak megfeielő, - egy lehetséges — eszközkonfiguráció

Egy lehetseges konf~guracio es annak kiegeszitol egy eszkozre vonatkozan az alabbi

N9K-C93ISOYC-EX Nexus 9300 with 48p I 0/25G SFP+ and 6p 1 GaG QSFP28 1 db

‚ N93-LANI K9 : LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platform 1 db

‘QSFP-40G-SR4 4OGBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector db

QSFP-40G-SR4 40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector ! 4 db

SFP-l aG-SR ! 1 OGBASE-SR SFP Module 48 db I
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4.1.4 A DCLAN (Leaf) switch-eknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük,

amelyek egyben az egyenértékűség feltételei is
* I I

TE-l Áteresztő képesség, routing/switching kapacitás [Tbps]: 1,28
TE-2 IPv4-es routing tábla mérete: 16000
TE-3 lPv6-os routing tábla mérete: 8000
TE-4 MAC tábla mérete: 96000
TE-5 LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma: 8

Fizikai interfészek minimális száma az ajánlott kiépítésben eszközönként 48 db
TE-ó IOGbE multimódusú (SFP+) és 4db MPO-12-es csatlakozó felületű, 400bE

multimódusú (QSFP) optikai modul

TE-7 Legyen 1 9’-os rack szekrénybe szerelhető, és ehhez rendelkezzen a rögzítéshezszükséges elemekkel is.
TE-S Rendelkezzen a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel.

TE-9 Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp- és redundáns ventilátor
egységekkel.

TE-lO A táp- és ventilátor egységeket az eszköz üzemelése közben is lehessen cserélni.

TE-ii Támogassa az SDN (Software-Delked Networkiiig) architektúrát (adat és
kontrol sík elkülönítése).

TE-12 Támogassa az 1.3 vagy újabb Openflow protokoilt. _______________

TE-i3 Támogassa az Application Program Interfaces (API) alapú hozzáférést
TE-i4 Támogassa a működés_közbeni szof[vertissítést (hi-Service Software Upgrade).

TE45 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén «Pv4 és IPv6
környezetben is).

TE-ló Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation,
Accounting) Radius és Tacacs+ alapon.

TE-17 SNMP vi, v2c, and v3 támogatása.
TE-iS Támogassa a 9216 byte-os jumbo &ame-eket.

Támogassa a statikus és dinamikus routing protokollokat:
RFC 2453 RIPv2
R.FC 2328 OSPFv2
RFC 2740 OSPFv3 for IPv6

TE-19 R.FC11I2IGMP
REC 2236 IGMPv2
RFC 3376 IGMPv3
RFC 2362 vagy RFC 4601 PIM Sparse Mode
RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol ~MSDP~
Támogassa az alábbi szabványokat:
IEEE 802. lAB Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)
IEEE 802.lad QinQ
IEEE 802.1D MAC Bridges

TE 20 IEEE 802.lp Priority IEEE 802.1QVLANsIEEE 802.lq Virtual LANs
IEEE 802.lQaz Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between
Traffic Classes
IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control
IEEE 802.ls Multiple Spanning Trees
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IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
IEEE 802.3ba 40 Gbit/s Ethernet
RFC 792 ICMP
RFC 1305 NTPv3
RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol
RFC 2131 DHCP
RFC 2475 DiffServ Architecture

TE-21 Teljes mértékű bteroperabilitás a meglévő N9K-C9332PQ Spine switchekkel.
TE-22 RFC 7348 (VXLAN) MP-BGP EVPN (RFC 7432) kontrol síkkal

Teljes kompatibilitás a meglévő N9K-C93180YC-EX (NX-OS) Leaf eszközzel, az
alábbiakra nézve:

• funkciók
TE-23 • performancia

• routing képességek
• mai~agement
• és a meglévő DCLAN automatizmus változtatása nélkül beilleszthetőség
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2.számú melléklet

Megrendelt termék- és árlista

KEF kód Menn Menny Szerződés Egység ár Összesen ár Szállítási Jótállási IdőTétel Terniékazonosító Termék megnevezés yiség isegi azonosító (nettó Ft) (nettó Ft) idő (nap) (hónap),
egyse~

1. Nexus9300with48p KMO1OSSRVT17 45 36
10/25G SFP÷ and 6p

N9K-C93180YC-EX 100G QSFP28 4 db 2 752 187 11 008 748
2. LAN Enterprise License KMO1O5SRVT17 45 36

N93-LAN1K9 for Nexus 9300 Platform 4 db 1 242 505 4 970 020
3. SEP-lOG-SR 1OGBASE-SR SFP Module 192 db KMO1O5SRVT17 108 719 20 874 048 45 36
4. 4OGBASE-SR4 QSFP KMO1O5SRVT17 45 36

Transceiver Module with
QSFP-40G-SR4 MPO Connector 32 db 465 162 14 885 184

5. Optical cable MPO-MPO, KMO1O5SRVT17 45 36
CBLXOPT12-MP25 12x, 25m (24 optic fibers) 8 db 60 000 480 000

6. Optical cable MPO-MPO, KMO1OSSRVT17 45 36
CBLXOPT12-MP5O 12; SOm (24 optic fibers) 8 db 72 000 576 000

Összesen ár 52 794 000
Ft_(nettó) ________________

Közbeszerzési díj 2% I Ft (nettó) j 1 055 880

Áfa kulcs 27% Áfa Ft 14539468

j Bruttó Összesen ár Ft I 68 389 348
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3. számú melléklet

NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TEUESíTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Invitech Megoldások Zrt.
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégjegyzékszám: 13 10 041599
Adószám: 25568509-2-44
Képviseletében eljár: Marton László és Ilosvay Csaba

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Invitech Megoldások Zrt. a nemzett
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felrnondani, vagy attól elállni.

Budaörs, 2018 2~’.d~1~

‚.(eegegyzesre jogosult v~gy szabalyszp~ien
meghatata’azott,képvi elő aláírás

~

Invlteeh MegoJda50p Zrt.
Sudaar, Edison ti $

Adoszam: 2S55a5og.2~

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működö részvénytársaság,

b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következö feltételeknek:

ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus I~nanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adöilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséröl szőlő egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külfóldi
társaságnak,

ho’) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és bc~ alpont
szerinti feltételek fennállnak;

c,) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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5. számú melléklet

jNISZ _____

NEMZETI INFOKOMMUN]KÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Invitech
Invitech Megoldások Zártkörűen Működő Megoldások Zrt
Részvénytársaság
Cégie2yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 13 10 041599
Adószám: 25568509-2-44 Uniós adószám: HU25568509

Kapcsolattartó adatai

Név: Salkovics Zsolt Beosztás: senior key account manager

Telefonszám: ±36 20 7778186 E-mail cím: salkovicsz@invitech.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaör s, Edison utca 4.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
2041 Budaörs, RE 1444. _______________________

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, írónyítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégnév: Invitech Megoldások Zrt.

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin): 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Számlavezető bank

Neve: Unicredit Bank Zrt.

invitech
I~V~”L

nvIt~ch M~OIdhek Zrt
2040 BudoOrs, Edison u. 4.
M6szám~ 255685Q9~2-~

-1U25566509

‚ I
Nyilatkozat Partner adatairól

Bankszámla száma:
10950009-00000005-03841526

Bankszámla devizaneme: RUF

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et lell beírni, amelvil- sor vonatkozik a partner; e, ott IGEN-Ö

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti ‘ Önszámlázás [áfa tv. 169.~ (1)]:
XIIJIA. fejezet, l69.~ (Ii)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVIJ. nem
nem fejezet, l69.~ (p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa hr. 169.~ Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: igen fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
építési engedélyköteles, építési-
szerelési munka

KATA [2012. évi CXLVII. IGYA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: nem törvény]: nem nem

Cégszerű aláírás:

Dátum: Budaörs, 2018 ii

Mart nLaszlo
nagyvállalati és kormán~zati értékesítésiIj~azgató és

Ilosvay Csaba
vállalati ügyfélszolgálati vezető

Invitech Megoldások Zrt.
PH
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6. számú meHéklet

A 1(bt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás
(nem releváns)
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7. számú melléklet

KWI teljesülésigazolás

Szerverek ás tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x~6) - KMOI SRVTl7

KM keretösszege Eljárás teljesülése ~Vísszaigazott megrendelések) (nettó Ft) Eljárás teljesülóse (%)j
60 000 003 ~30 4 573 679 738,7 763
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