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1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által
TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatá
lya alá tartozó Intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások
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beszerzése — 2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás ered
ményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

Vállalkozó egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és Vállalkozó együttműkö
dési megállapodása tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a(z) jelen szerződést — meghatalma
zás alapján — a(z) Összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállal.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelem
be veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogsza
bályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A keretmegáHapodásra vonatkozó adatok

KM azonosítószáma: K.MO1O5ITBT17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.
KM időbeli hatálya: 2021. május 1.
KM keretösszege: 20.000.000.000 HUE

3. A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő — hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre’. Meg
rendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében nevesített
szolgáltatások (gyártói támogatás) biztosítását.

3.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Sysman Informatikai Zrt. (1037
Montevideo u. 10. I. em.) teljesíti.

4. A szerződés teljesítési határideje

4.1 Vállalkozó Jelen szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül köteles Megrendelő számára
elérhetővé tenni a Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat
(adott esetben a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentum (p1. kód, igazolás)
Megrendelő részére történő átadásával).

4.2 Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat 2019. szeptember 4-ig
biztosítani.

4.3 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a
szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedé
lyezéséről szóló 320/2015. (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet)
13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korai. 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 ha
tályba lép a 320/2015. Korai. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát

1 A közbeszerzési eljárás tárgya: „ Meglévő Veritas mentési szoftverek ~‘ártói támogatása 2018.”
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követő napon. Megrendelő haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen pontban
meghatározott feltételek teljesüléséről.2

5. A teljesítés helye

Vállalkozó a gyártói támogatás Megrendelő általi igénybevételéhez szükséges dokumentumo(ka)t Megren
delő 1148 XIV. Budapest Róna u. 54-56. telephelyén köteles átadni.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát a jelen szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.

6.2. A jelen szerződés értéke (Jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak
alapján): 55.846.400,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz ötvenötmillió-nyoleszáznegyvenhatezer
négyszáz forint + közbeszerzési díj ± ÁFA.

6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a jelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.2 pontjában megha
tározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, va
lamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános for
galmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± APA. A közbeszerzési díjat Megrendelő Vállalkozón
keresztül fizeti meg.

6.4. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 6.2 pontban
meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.

7. Fizetési feltételek

7.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem megen
gedett.

7.2. Vállalkozó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. tör
vény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését köve
tően jogosult, amit Vállalkozó Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak ki
állítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A számlán csak a KM hatálya alá
tartozó termékek (szolgáltatások) szerepelhetnek. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséről egy számla
kiállítására jogosult.

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat.

7.4. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és Megrendelő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

7.5. Megrendelő a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot
valamint fizetési határidőként 30 napot,

2 A támogató tartalmú tanúsítvány jelen szerződés aláirásáig kiállításra került, igy a szerződés az aláírásának napján hatályba lép.
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b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa

tv.) 169. * szerinti előírásoknak.

7.6. Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának ás mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket Vállalkozónak, amely időtar
tamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.7. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt haladéktalanul érte
síteni.

7.8. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.10. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

7.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefúggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társa
ság tekintetében merülnek fel, ás melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalma
sak.

7.12. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mélyre.

7.13. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

8.2 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről,
a késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés
nélkül is ismernie kell.

8.3 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

8.4 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt
fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó
irányába terheli.
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8.5 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben
valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés
teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül
nem következtek volna be.

8.6 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

8.7 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 2. számú mellékletében található.

9. Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott termékeket (gyártói támogatás) Megrendelő számára elérhetővé
teszi és — amennyiben a gyártói támogatás igénybevételének feltétele — az ehhez szükséges
dokumentumot (p1. kód, igazolás) Megrendelő részére átadja.

9.2 Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles
Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselőjének igazolni az teljesítés
megtörténtét. Az ezt követő 3 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a Teljesítést Igazoló
Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a
Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó az
előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.

9.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

10. Kötbér

10.1. Amennyiben jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős,
Vállalkozó Megrendelő számára nem teszi elérhetővé a gyártói támogatást (adott esetben az ehhez
szükséges dokumentum (Pl. kód, igazolás) Megrendelő részére történő átadásával), Vállalkozó kése
delmi kötbér fizetésére köteles. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%,
a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja jelen szerződés nettó értéke.

10.2. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér fizetésé
re köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 20 %-a.

10.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyi
ben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal fel
mondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

10.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
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10.5. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól’

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

11. Jogszavatosság

11.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrende
lőjelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

11.2. A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő
— a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett —

jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

11.3. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel összefiig
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. VáHalkozó köteles
továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát
és költségét.

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 írás
ban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra vonatkozó
előírásaira.

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal f’elmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül külö
nösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott köte

lezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti’

12.4. Megrendelő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.5. Megrendelő köteles — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal f’elmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. *
(3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
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12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő meg
szűnését határozta cl.

12.8. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz inté
zett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Megrendelő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. Titoktartás

13.1. Vállalkozó 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 akadá
lyozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás
vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

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

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek har
madik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szer
ződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.

13.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő káro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő
jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal fel-
mondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
sult
Neve: Elek József
Beosztása: Alapin&astruktúra üzemeltetési osztályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, FL 133.
Telefonszáma: +36-1-795-7155
Mobiltelefon száma: +36-30-475-9069
e-mail címe: Elek.Jozsef@nisz.hu
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Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Fodor Endre
Beosztása: Partner
Levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Telefonszáma: 061 8833471
Mobiltelefon száma: 0620 999 9935
e-mail címe: endre.fodor~sysman.hu

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:

Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Bakos Béla

. Kormányzati adatközpont és rendszerBeosztasa: .. ‚ . ‚ . . ‚

uzemeltetesi agazati igazgato
Levelezési címe: 1389 Budapest, P1’.: 133.
Telefonszáma: +36-1-795-5017
Mobiltelef’on száma: +36-30-576-4722
e-mail címe: Bakos.Bela@nisz.hu

es
Neve: Juhász Attila

‚ Kormányzati adatközpont és in~astrukBeosztasa: ‚ .. ‚ . . ‚

tura uzemeltetesi igazgato
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf: 133.
Telefonszáma: +36-1-795-3189
Mobiltelefon száma: ±36-20-962-8584
e-mail címe: juhasz.attila~nisz.hu

14.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kap
csolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/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 válto
zás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmó
dosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződéssze
rű 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 c-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, ami
kor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell te
kinteni, 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 bi
zonyításáig — a postai kézbesítés második inegkísérlésének 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 meg-
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határozott esetekben azonban a kézbestés 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 major
eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés aláírását követően
jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, 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 cselekniények, mozgósítás, rekvirálás

vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terror

cselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiomak közvetlen összeMggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefiiggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymás
sal a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasí
tást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ész
szerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

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

15.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll —

választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalrnává minden szokás, amelynek alkalmazásában a
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítot
tak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerző
dés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

16.2. Felek inegállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek
együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

16.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kereté
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ben felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kö
telesek egymást Írásban tájékoztatni.

16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják megol
dani a szerződés alapján vagy ezzel ősszefűggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálásá
ra a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott vala
mely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltétel
nek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a
követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról tör
ténő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.

16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8. Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó erre vonatko
zó nyilatkozata jelen szerződéshez 4. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállalkozó tudomásul
veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon
belül - köteles Megrendelőt Írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani,
vagy attól elállni.

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

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléldet: Nyilatkozat a Partner adatairól
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.

)átunt~~.)3~204

Szabó Zoltán Attila Hermesz Miklós
vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Zn. Sysman Informatikai Zrt.
Megrendelő Vállalkozó
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1. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyi KözbeszerzEgységárra Közbeszerzé
ség, KEF kód Nettó Közbeszerz ési díjjal

vetített si díjjal Nettó összár
mennyi (Termékazonosí Termék megnevezése egységár közbeszerzési növelt nettó (Ft) ési díj növelt

összesen (Ft) nettóségi tó) (Ft) díj (2 % (Ft)) egységár (Ft)
egység összár (Ft)

ESS 12MORNWFORBE V-RAY 1 616 Ft 82416Ft 54944Ft 2802 144
34db 17737-M3-23 ED WiN 1 CPU ONPREM STD 80 800 Ft 2 747 200 Ft Ft

PERPETUAL LIC 00V
ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL 14 720 Ft 750 720 Ft 647 680 Ft 33 031 680

NBU PLAT BASE COMP ED Ft
44db 10915-M0374-20 XPLAT 1 FRONT END TB 736 000 Ft 32 384 000 Ft

ONPREM STD PERPTAL LIC
QTYOto 1000V

ESS 12MORNWBECAP ED 3 040 Ft 155 040 Ft 334 400 Ft 17 054 400
WIN 1 FRONT END TB ONPREM Ft

110 db 12574-M0222-23 152 000 Ft 16 720 000 FtSTD PERPTAL LIC QTY O to 1
00V

ESS I2MORNWBEOPTLIB 1 260Ft 64260Ft 3 780Ft 192780Ft
3 db 12746-M3-23 EXP WIN 1 DVC ONPREM STD 63 000 Ft 189 000 Ft

PERPTAL LIC 00V
ESS 12MORNWFORBE V-RAY I 616Ft 82416Ft 71 lO4Ft 3626304

44db 17737-M3-23 ED WIN 1 CPU ONPREM STD 80 800 Ft 3 555 200 Ft Ft
PERPETUAL LIC 00V

ESS 12M0 RNW BE AGT APPS 1 260 Ft 64 260 Ft 2 520 Ft 128 520 Ft
2db 12593-M3-23 AND DBS WIN 1 SVR ONPREM 63 000 Ft 126 000 Ft

STD PERPTAL LIC 00V
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ESS 12MORNWBEAGTLNX 1 500 Ft 25 500 Ft 1 000 Ft 51 000 Ft
2db 1 1212-M3-23 SVR ONPREM STD PERPTAL 25 000 Ft 50 000 Ft

LIC 00V
ESS 12M0 RNW BE AUT WIN 1 ‘750 Ft 38 250 Ft 1 500 Ft 76 500 Ft

2db 138 13-M3-23 SVR ONPREM STD PERPTAL 37 500 Ft 75 000 Ft
LIC 00V

Összesen 55 846 400 Ft
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2. számú melléklet a . nyilvántartási számú

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS szerződéshez•?;%NIsz
SZOLGÁLTATÓ ZIiT.

IVIIE-7591 0/B/S
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Informa- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysinan
tikai Zrt. Zrt.

CéEie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám Qnegfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41 Uniós adószám: HU12948901
Kapcsolattartó adatai

Név: Fodor Endre Beosztás; partner

Telefonszám: 061-883 - 3471 e mail cím: project~sysman.hu

Cím
Székhely (ország irányítószáin, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytól (ország, irányítószám, vái os, utca Izázszáin)
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Vevő partner esetében a kovetkezőket is ki kell tolteni, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (otszág, irányítószám, vái os, utca házszám)’ Magyarország, 1037 Budapest, Montevi
deou 10
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

Számlázási Cím (otszág, irányítószáni, város, utca, házszám) Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo
u. 10.

Számlavezető bank

Neve’ Raiffeisen Bank Zrt

Bankszámla száma 12010381 - 01385493 - 00100000 Bankszámla dewzaneme HUE

Kulonos adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (1)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)]: nem elszámolás [áfa N. XV.-XVII. nem

fejezet, 169. ~ (p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. * Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvényi:
vény]: nem vény]: nem nem

Dátum’ Cégszerű aláírár ~
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. nyilvántartási Számú szerződés 3. számú melléklete
O

we
NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

MIE:759l3/5

Készült Dátum:J

Hely:
Jelen vannak:
VáHalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,

NISZ (a TIB aláírója) beosztása:

Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)

Szolgáltató Zrt.
Terméklszolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:

Szerződés

száma:

Teljesítés igazolás

tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a

Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A 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 a. nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt

feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXC\TI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.

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

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

Budapest, 2018

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. 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 kütfóldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus t~nanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáről szóló tör
vény 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 adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adőztatás elkerülésérőt szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,

bd) 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 be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

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

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagyolyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Hermesz Miklós
vezérigazgató
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