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l.A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Megrendelő) „RSA-EMC logelemző rendszer gj’árói támogatása és inérnökóra alapú üzemeltetési
ésfejlesztési támogatása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiak
ban: Kbt.) második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárást)
folytatott Ic. Az eljárás első részében („RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása”) Megren
delő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként. amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
1.2.
Felek megállapítják, bogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljá
rás felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata, melyek a
szerződéshez fizikailag nem kerLiltek csatolásra. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Szerződés
rendelkezéseit és a Műszaki leirást. Vállalkozó ajánlatát. a közbeszerzési eljárás felhívását és a végle
ges közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.3.
Szerződő Felek rögzítik. bogy jelen jogviszonyhan a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvényköny” ről szóló 2013. évi V iv. (Ptk.) 6:63.* (5) hekezdésé
nek alkalmazását.
1.4.
Felek kijelentik. bog’ a Szerződés és mellékletei a közönük lévő megállapodás ‘alamennvi
feltételét tartalmazzák, ig’ a Szerződésbe és mellékleteibe nem íoglalt korábbi megállapodások hatá
lvuka~ vesztik.
I .5.
Vállalkozó, jelen szerződés alá írásáva I kin’ i 1’ ánítja. hogy ismeri 5s a szerződés teljesítése
során fig’ elemhe ‚eszi, elfogadja és hetarija a ‚jelen szerződés tárg’ át. annak nleg’alósítását érintő

valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat’

2.A szerződés tárgya:
2.1.
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő meglévő, jelen szerződés
1. számú mellékletében meghatározott eszközökből álló RSA/EMC logelemző rendszeréhez tartozó
hardver és szoftver elemek gyártói támogatásának („basic support” vagy azzal egyenértékű gyártói
támogatás) biztosítását.
2.2.
A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját és
a vonatkozó elvárásokat és követelményeket a Jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.

3.A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:
3.1.
meg.

Felek a szerződést határozott időre kötik, a szerződés mindkét fél általi teljesítéskor szűnik

3.2.
Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül köteles minden olyan
szolgáltatást (p1. szoftverkövetést, verziófrissítéseket) és jogosultságot biztosítani Megrendelő részére,
amelyek a jelen szerződés tárgyát képező gyártói támogatás jogszerű, szerződésszerű és műszakilag
teljes körű igénybevételéhez szükségesek.
3.3.
Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott szolgáltatást 2019. augusztus 31.
napjáig köteles biztosítani.
3.4.

A teljesítés helyei:
1148 Budapest, Róna utca 54-5 6.;
1135 Budapest, Csata u. 8.;
1121 Budapest, XII. kerület, Konkoly Thege M. u. 29-33.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.

3.5.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszer
zések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a további
akban: 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 hiányá
ban is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (I) bekezdésében meghatározott határidő lejártát
követő napon. Megrendelő haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen pontban meghatáro
zott feltételek teljesüléséről.’

4.Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1
Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani. A Megrendelő
jogosult a Vállalkozó tevékenységét Bármikor ellenőrizni. A Megrendelő jogosult az elvégzendő
feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is ellenőrizni. azonban Vállalkozó nem mentesü I
felelőssége alól abban az esetben, ha Megrendelő nem végez ellenőrzést.

j

eIe~i sz erzödás az ala in%s,(,~ak „s Rfl lép l~slal’ ha a 520 20 I 5. Koun. yea de let 13. 3 ( bel’ ezdése al, fliáa
.)

4.2
Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követő egy munkanapon belül átadja
Vállalkozónak azon, rendelkezésére álló dokumentumokat és információkat, amelyek szükségesek
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítéséhez.
4.3
Amennyiben Vállalkozónak vagy ajelen szerződés keretében feladatot ellátó szakembernek az
előzőekben meghatározottak szerint átadott dokumentumokon kívül tevékenységének szakszerű és
körültekintő ellátásához
további dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt:
dokumentum) van szüksége jelen szerződés teljesítéséhez, Megrendelő amennyiben rendelkezésére
áll, a rendelkezésre bocsátás indokoltságát nem vitatja és jogszabály azt nem zárja Id köteles a
dokumentumot az erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül rendelkezésére
bocsátani. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatokuak és
információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen
tudjon teljesíteni.
-

-

—

—

4.4
A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e az információ biztonsága. Ezen ellenőrzések során azonban Megrendelő
nem jogosult Vállalkozó más megrendelőinek adataihoz hozzáférni, azokat és más üzleti titkokat
megismerni. Amennyiben jelen szerződéshez nem köthető adat, vagy információ Megrendelő
tudomására jut, azt Megrendelő, vagy az érdekében eljáró harmadik személy/szervezet köteles
haladéktalanul megsemmisíteni és erről Vállalkozót teljes körűen tájékoztatni.
4.5
A Megrendelő köteles biztosítani, hogy Vállalkozó munkatársai, illetve a jelen szerződés
keretében feladatot ellátó szakemberek előre egyeztetett időpontban, jelen szerződésben meghatározott
feladatok teljesítése céljából a teljesítés helyére belépjenek.
4.6
Megrendelő feladata házirendjének és a feladat ellátásához szükséges szabályzatainak (így
például Informatikai Biztonsági Szabályzat), illetve a helyszínen dolgozó szakemberekre vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése.

5.Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1

Vállalkozó köteles ajelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.

5.2
Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, szakértelemmel.
5.3
Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés szerinti kötelezettségeit a
tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon teljesíteni.
5.4
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, megóvásával köteles ellátni.
5.5
Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. Az
írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
5.6
Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely Jelen szerződésben meghatározott
kötelezetsége teljesítését, Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét
kizáija.

5.7
A jelen szerződés teljesítésében közreműködő személyek Megrendelő rendszereihez vagy
azok elemeihez távoli eléréssel kizárólag Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott, külön
eljárásrendben szabályozott módon férhetnek hozzá.
5.8
A jelen szerződés keretében feladatot ellátó személyek kötelesek a helyszíni munkavégzés
ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet
és közegészségügyi előírásokat betartani, illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló
jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően a jelen szerződés keretében feladatot ellátó
személyek vonatkozóan, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott
munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi jogszabályok, biztonsági
szabályzatok és szabványok betartásáért Megrendelő nem felel.
5.9

Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások

5.9.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 4. számú melléklete I. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 4. számú melléklete 2. pontjában
megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek) köteles igénybe
venni.
5.9.2 A jelen szerződés 4. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), illető
leg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető meg, ha Vállalkozó
e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követel
ményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
5.9.3 Az 5.9.2 pont szerinti Új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt Írás
ban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállalkozó nevének, székhelyének
vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásá
val) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozó
nak igazolnia kell az 5.9.2 pont szerinti elvárások teljesülését.
5.9.4 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 4. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállaUcozókat bevonni a jelen, 5.9. pont előírásainak betartá
sa mellett. További az 5.9.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó alvállalkozó teljesítésbe
történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdé
se előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy
lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, bogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbe
szerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

—

5.9.5 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállaflcozó nevét, székhelyét
(lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az
olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a Szer
ződés teljesítésében az 5.9.2 pont, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint— kötele
ző, a szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó jelen pont szerinti
bejelentésével együtt köteles benyújtani az 5.9.3 pont szerinti dokumentumokat.
—

5.9.6 Szerződő Felek megállapodnak. hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók
ban bekövetkező. jelen (5.9) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésmódosítást.
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

5.10
Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel vagy
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel.
5.11
Vállalkozó fokozott 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.
—

—

5.12
Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett személyekért, alvállalkozóért, egyéb
közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó az 5.9 pontban szabályozottak
megsértésével von be a szerződés teljesítésébe valamely személyt, alvállalkozót, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy, alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
5.13
Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 2. számú mellékletében található.

6.Teljesítés, teljesítésigazolás
6.1

A teljesítés módja

6.1.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére.
6.1.2. Megrendelő jogosult a hibát a gyártó felületén, illetve Vállalkozó felületén keresztül bejelen
teni. Megrendelő hibabejelentését alábbi elérhetőségek valamelyikén teheti meg:
Vállalkozó telefonszáma: +36203678992
Vállalkozó email címe; nisz.siem.help®euroone.hu
Gyártói online felület elérhetősége: littps://con~munity.rsa.eomJeases
Gyártói email_cím: https ://conununity.rsa.coni/contaet
6.1.3.
-

A hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a ineghibásodás időpontja,
a hibajelenség leírása,
a hibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések,
a hibát bejelentő személy neve, beosztása,
a hibabejelentés ideje.

6.1.4. Vállalkozó köteles a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározottak szerint technikai
támogatást biztosítani Megrendelő részére. A technikai támogatást Megrendelő az alábbi elérhetősé
geken veheti igénybe;
Vállalkozó telefonszáma: ±36203678992
Vállalkozó email címe: nisz.sienthelp~euroone.hu

6.2

Teljesítésigazolás

6.2.1. Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átadja Megrendelőnek
az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott tartalmú, szolgáltatások jelen szerződésben
meghatározott időtartamig történő igénybevételére jogosító, a szolgáltatások igénybevételére vonatko
zójogosultságot hitelt érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt dokumentumo(ka)t.
6.2.2. Megrendelő a 6.2.1 pont szerinti dokumentum(ok) kézhezvételétől számított 10 munkanapon
belül köteles kiállítani a „Teljesítést Igazoló Bizonylat”-ot (a továbbiakban: Tm), melynek mintája
jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
6.2.3. Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalko
zó az annak kiállításához szükséges, 6.2.1. pontban felsorolt dokumentumo(ka)t nem adja át teljes
körűen. Amennyiben Megrendelő a benyújtott dokumentummal kapcsolatban kifogást emel, azokkal
kapcsolatban észrevétele van, arról a teljesítést igazoló bizonylat kiállításáig rendelkezésre álló határ
idő lejártáig tájékoztatja Vállalkozót és Felek a vitás kérdésről egyeztetést tartanak.

7.A fizetendő ellenérték
‘7.1.
Ajelen szerződés ellenértékeként fizetendő díj teljes összege (szerződés értéke) 142.629.500,Ft ± ÁFA, azaz száznegyvenkétmillió-hatszázhuszonkilencezer-ötszáz forint ± általános forgalmi adó.
7.2.
Felek rögzítik, hogy az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
7.3.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ajelen szerződés 7.1 pontban meghatározott teljes díj (szer
ződés értéke) a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá
bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
7.4.
A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8.Fizetési feltételek
8.1 Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
8.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosu It.
8.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében valamint a Ptk.
6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a számla Megrendelő általi
kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre. Amennyiben a számla
tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható
számla heérkezésének napjától számítódik. A számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.
8.4 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a Megrendelő
központi iktatójába (1189 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
8.5 A számlát az alábbiak szerint kell kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását. VTSZ/SZJ számát,
-

()

-

-

a Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a 30 napot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Afatv.) 169. ~-a szerinti előírásoknak,
a számlán fel kell tüntetni a bankszáinlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.6 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

* (1)

8.7 Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
8.8 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.9 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 8.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

8.10

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 újrakezdődik.

8.11

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

9.Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok
9.1.
Vállalkozó a Szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében Megrendelő a
szerződés teljesítésével egyidejűleg, határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot sze
rez valamennyi, a Szerződés keretében létrejött, Vállalkozó által létrehozott és Megrendelő részére
átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó művek felett azzal, hogy
Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogok, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése
tekintetében.
9.2.
Megrendelő a jelen szerződés keretében átadott, nem jelen szerződés keretében létrehozott
szoftver licencekre, szoftververziókra (dobozos szoftver) (beleértve azok dokumentációját is) a termék
gyártója által meghatározott teijedelmií, a termék licence szerződésében meghatározott felhasználási
jogot szerez azzal, hogy amennyiben a termék licence szerződése és jelen szerződés közölt ellentnion
dás van, a jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.3.
Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Meg
rendelő Szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
9.4.
Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a Szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei. vagy azok felett a Szerződés teljesítésének vonatkozásában a Szerződésben meghatáro
zottak teljesítéséhez szükséges mértékű a jogosultságnak más részére történő, a Szerződésben szabá
lyozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
—

—
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9.5.
A 9.1-9.4. pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót a Szerződés megszűnését
követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén
Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása
mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

9.6.
Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen a Szerződéssel össze
fiiggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalkozó köte
les továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden
kárát és költségét.

10.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
felelősségi körébe eső okból késedelmesen teljesíti, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles (Ptk.
6:186. ~).
10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem alatt naptári naponként 1%. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a teljes vállalkozói díj nettó értéke.
10.3. Jelen szerződés Vállalkozó felelősségi körébe eső meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsu
lási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 25%. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj
nettó értéke. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerző
déstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.4.

Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

10.5. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Megrendelő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. * (6) bekezdésében foglaltak
alapjánjogosult beszámítani.
10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Jelen szerződést Vállalkozó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással
nem szüntetheti meg.
11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

a)
b)
c)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kőtbér a 10.2. pont alapján eléri a maximumot.
jelen szerződés 9. vagy 13. ponljában foglalt kötelezettség megszegése esetén.
S

d)
Vállalkozó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre
nem teljesíti.
—

—

11.4. Megrendelő jogosult választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
—

11.5. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, bogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, bogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen szerződés 5.10.
pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti
felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénz
beli ellenértékérejogosult.
—

—

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek
el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el valamint, abban az esetben,
ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.
—

—

11.8. Vállalkozó, Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Meg
rendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.9. A felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás esetén a
szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.10. A szerződés felmondása a szerzői jogi rendelkezéseket nem érinti.

12.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

12.1. Felek kijelentik, hogy:
-

—

-

-

Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel
kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely
szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogait
sért ené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy felszámolási
eljárás, vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

1)

13.

Titoktartás

13.1. Vállalkozó vállalja, bogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartal
máról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvá
nosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került,
de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra illetékes
megtilthatja.
13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomá
sárajutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvá
nosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint
ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
13.6. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésriek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából fel
tétlenül szükséges.
13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vál
lalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.
13.8. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Meg
rendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy jelen szer
ződéstől elállni.
—

14.

—

Vis major

14.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul olyan okból következik be, amelyért nem felelős.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összeüiggésben kell állnia a Vállalkozó
tevékenységével.
14.2. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesitésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írá
sos utasítást nem ad. \‘állalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben
az ésszerűen lehetséges. és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
14.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben
a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot. a Megrendelőnek jogában áll választása sze
—
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rint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez esetben mindkét Fél
maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.
—

15.

Kapcsolattartás, értesítések

15.1.

Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a) Megrendelő részéről:
Név: Sági Gábor János
Beosztás: osztályvezető
Telefonszám: ±36-1-795-8194
Mobiltelefon szám: ±36-30-320-6876
E-mail cím: sagi.gaborjanos~nisz.hu
b) Vállalkozó részéről:
Név: Korcsolay Zsolt
Beosztás: project manager
Telefonszám: ±3613586339
Mobjltelefon szám: ±36203678992.
E-mail cím: korcsolay.zsolt®euroone.hu

15.2.

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Név: dr. Kovács Zoltán
Beosztás: Elektronikus információbiztonsági igazgató
Telefonszám: ±36-1-795-9086
Mobiltelefon szám: +36-30-520-5993
E-mail cím: kovacs.zoltan3@nisz.hu

Név: Sági Gábor János
Beosztás: osztályvezető
Telefonszám: ±36-1-795-8194
Mobiltelefon szám: ±36-30-320-6876
E-mail cím: sagi.gaborjanos®i~isz.hu
15.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bánnelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek inegállapodnak, bogy a 15.1-15.2
pontban meghatározott kapcsolattartók!teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igé
nyel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől
hatályos.
15.4. Szerződő Felek rögzítik. hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Érte
sítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban
es
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-inailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
—

15.5. 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 postal icüldeményt 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 megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
—

—

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

16.

A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.2. 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.
16.3. Felek megállapodnak, 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
voba meg.
16.4. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülménytől a felek kölcsönösen
kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
16.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefUggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kö:beszeréselcrá7 szóló 2015. évi CXLIII.
törvény az irányadók.
—

—

16.7. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek 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.
16.3. Jelen szerződés 16 számozott poniból és 4 számozott mcllékletből áll. 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Megrendelő. I példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak.
megértette!<. és mint akaratukkal mindenben egvezőtjóváhagyólag írtak alá.

I. számú melléklet
.

Műszaki leírás (Megrendelő műszaki leírásának 1. részajánlatra vonatkozó
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Dátum: Budapest, 2018..

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
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Műszaki leírás (Megrendelő műszaki leírásának 1. részajánlatra vonatkozó része

Ájánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Konri. rendelet 46. ~ (3) bekezdése alapján közli, hogy valamennyi
termék esetében elfogadja a megadott termékkel egyenértékű műszaki megoldást, illetve terméket. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
A beszerzés tárgya az RSA/EMC logelemző rendszer hardver és szoftver elemeinek gyártói támogatá
sa az 1. mellékletben foglaltaknak, valamint üzemeltetési és fejlesztési támogatása a 2. mellékletben
foglaltaknak megfelelően.

1. részajánlat: RSA-EMC logelemző rendszer gyártói támogatása
Az RSAIEMC logelemző rendszer és a kapcsolódó szoftver elemeknek gyártói támogatása
2019.08.31-ig az alábbi feltételekkel:
a
Az RSA által biztosított „basic support” támogatás vagy azzal egyenértékű szolgáltatási tarta
lom az alábbiak szerint:
o Az Ajánlattevő munkanapokon 8-17 óra között email alapú telefonos csatornákat biztosít a
technikai támogatásra: a rendszerrel kapcsolatos technikai kérdések fogadására és megvá
laszolására a táblázatban közölt válaszidőkkel:
Súlyosság

Első válaszidő

Kommunikáció
gyakorisága

Kritikus: A rendszer kritilcus fhnkciói nem
működnek

2 óra (8-17h)

Napi egy, munkanapon

Magas: A rendszer teljesítménye drasztikusan romlik, a rendszer egyéb fünkciója nem
működik.
Közepes: A hiba során a ümkcionalitásban
és a performancia csökkenése nem tapasz
taUiató.

4 óra (8-llh)

2-3 naponta,
munkanapokon

8 óra (8-uh)

Heti egy

Kérés/kérdés

12 óra (8-17k)

Havi egy

o

Firmware ~issítések és meghajtó programok (driverek) biztosítása az egyes alkatrészek
termék élettartamának idcjéig vagy a szerződés időtartamáig.

o

Hozzáférés biztosítása a gyártói támogató rendszerhez és tudásbázishoz 7x24 órában.

A beszerzés tárgyába bevont eszközök / szoüverek

Db
I

Cikkszám
SA-S4H-AS

Megnevezés
Series4S HeadUnit-Analytics Server with 10 Users
Series 4 Modular Broker. 1U hill depth, dual hex core 2.66GHZ,

1

SA S4H BRO

96GB RAM, External PC/SAS support, Redundant 717W, 4-port iG
copper, Broker license, 1.68”H X 18.99”W X 30.39”D Operating
environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTU/H
-

Series 4 Modular Concentrator
2

SA-S4H-L-CON

-

logs. 1U hill depth, dual hex core

2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W,
4-port iG copper, Concentrator license, l.68”H X 18.99”W X 30.39’D
Operating environmental: 39Lbs, 3.8 AMPS, 1443.3BTULI{ for logs
-

4

SA-HPD12H1

3U, High Performance Direct Attached Appliance Capacity, i.1T,
SSD & 1 iT HDD Useable for DAS, l-2TB Hot-Spares. Included
Capacity license.
Series 4 Modular Decoder

2

SA-S4H-L-DEC

-

Logs. IU full depth, dual hex core

2.66GHZ, 96GB RAM, External FC/SAS support, Redundant 717W,
4-port iG copper, Decoder license, l.68”H X 18.99W X 30.39”D
Operating Environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTU/H for logs

-

2

SA-HDD22 LL

3U, High Density direct attached appliance capacity, 22TB usable,
1HS for DAS. Includes capacity license. (for Log Decoder)

2

SA-S4H-ESA

S4SHcadUnit EvntStrniAiialysis

2 ~S4H

S4SHeadUnit Archiver w/64TB

2

SA-HYBRID-L

Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U
10,000 EPS
capture/metadata aggrcgator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port
copper

2

SA-HDD22-LLH

22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic

2

SA-S4H-ARCH-5M

-

S4SHeadUnit Archiver w/32TB
Series 4 Hybrid For Logs Appliance lU
10,000 EPS
SA-HYBRID-L
capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.STB, Linux, 4port
copper
SA-HDD22-LLH
22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid xv/ lie
SA-S4H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archivcr w/32TB
-

2
2
2

1 SA-54H-AS

Scrics4S Head Unit Analytics Server with 10 Users

1 SA-HYBRID-L

Series 4 Hybrid For Logs Appliance lU 10,000 EPS
capturehnetadata aggrcgator, lU, 96GB RPJvI, 8.STB, Linux, 4port
copper

I SA-HDD22-LLH

22TB High DensityDirect Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic

I SA-S4H-ESA

S4SHeadUnit lEvntStrinAnalysis

I SA-S4H-ARCH-SM

5451-leadUnit Archiver w/32TB

i VLC

Virtual Log Collector

-

-

—
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IiWD~PVJIIYBJJ’1
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő RészONE Számítástechnikai Zrt.
vénytársaság
C&ieEvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733

I Uniós adószám: HU10649297

Adószám: 10649297-2-44
Kapcsolattartő adatai
Név: Koresolay Zsolt
Telefonszám: +3613586339

Beosztás: project manager
E-mail cím: korcsolay.zsolt~euroone.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Zrt.
Bankszánila száma: 10918001-00000057-22480037 Bankszáinla devizaneme: HUF
Kulonos adozasra vonatkozo mformaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjai?, az irrelevans sorban

NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIIUA. fejezet, 169.*.(h)]: Nem

Fordított adózás [áfa tv.
169.~.(n)]: Nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: Nem

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169.~.(p,gj]: Nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: Nem

-

KIVA [2012. évi CXLVII. to~~rvény]: Nem

Önszáinlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:

Nem
Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján:EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
Nem

Dátun

Cégszerű aláírás:
P7”
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NISZ
[ELJESÍTÉSF IG.\ZOLÓ BIZONYLAl

Készült
Hely:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti
Infokonimunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Dátum:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés
tárgya:

igazolás

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátnma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, bogy 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 (száflítólevél, 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 Vallallcozo/Szalhto szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
~~&~ésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
~rték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
űóteliesítési) garancia, kőtbér (Ft):

)

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke
A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert
Körbe nem tartozó alvállalkozók:

—

a 2. pontban meghatározott

—

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:
Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem álI(nak) a Kbt. 62. ~ (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:

Szerződő fél a szerződés teijesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvál]alkozó(ka)t.

Budapest, 2018.

Q€.
~N’~Kucska
ád
\ezéri~azgató
Számítástechnikai Zrt.

Is

