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Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai Igazgató és Koncz Mdrás Gazdasági
Vezérigazgató-helyettes
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszárn: 10918001-00000057-22480051
Képviseletében eljár: Kucska Árpád vezérigazgató
mint Vállalkozó a továbbiakban Vállalkozó
együttesen továbbiakban Felek között alulírott helyen az alábbi feltételekkel.

I. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Meg
rendelő) „RSÁ-EMC logelemzőrendszer gyártói tánwgatása és mérnökóra alapú üzemeltetési és
fejlesztési támogatása” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (további
akban: Kbt.) második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljá
rás) folytatott le. Az eljárás második részében (RSA-EMC logelemző rendszer mérnökóra alapú
üzemeltetési és fejlesztési támogatása) Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyertese-
ként, amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

1.2. Felek megállapítják, bogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás
felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata, melyek a
szerződéshez fizikailag nem kerültek csatolásra. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Szerző
dés rendelkezéseit és a Műszaki leírást, Vállalkozó ajánlatát, a közbeszerzési eljárás felhívását és a
végleges közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájé
koztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesí
tése során kizárják a Polgári To~~rvéi~yköi~yvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:63.* (5) bekezdésé
nek alkalmazását.

1.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi felté
telét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások hatá
lyukat vesztik.

1.5. Vállalkozó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát. annak megvalósítását érintő “a



lamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékle
tét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya:

2.1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő meglévő, jelen szerződés
1. számú mellékletében meghatározott eszközökből álló RSAJEMC logelemző rendszeréhez tartozó
hardver és szoftverekhez kapcsolódó, alábbi feladatokat tartalmazó, mindösszesen 480 óra terhére
igénybe vehető, üzemeltetési és fejlesztési támogatás nyújtását ajelen szerződésben és annak mellék
letében meghatározott előírások szerint:

a) Ajelenleg működő környezet szolgáltatásainak áttekintése,
b) Hiányzó illetve nem bekötött logforrások meghatározása,
c) Logforrások bekötése és parser programozás,
d) Ajelenleg működő rendszer optimalizálása,
e) Uzemeltetői és felhasználói oktatás gyári vagy egyedi tematika alapján,
~ Eseti rendszerkarbantartás,
g) Meghibásodott alkatrész — a Vállalkozó által biztosított az eredeti eszközzel egyenértékű

vagy jobb, egykorú vagy újabb tartalék eszköz felhasználásával - egy munkanapon belüli
költségmentes helyszíni cseréje, tárolóeszköz esetén pótlása. Meghibásodás esetén a rendszer
meghibásodott tárolóeszközeit (disk) az Megrendelő nem adja át.

h) Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra között e-mail alapú és magyar nyelvű telefonos csator
nákat biztosít technikai támogatásra: a rendszerrel kapcsolatos technikai kérdések fogadásá
ra és megválaszolására. A telefonos csatornán biztosított támogatás vonatkozásában Vállal
kozó nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a megkereső nevét, a megkeresés időpontját,
okát, a telefonos támogatás időtartamát órában kifejezve 1 tizedes pontossággal

i) A gyártói támogatás eseti igénybevételéhez technikai segítségnyújtás biztosítása.
email: nisz.siem.help@euroone.hu
telefonszám: ±36203678992

A 2.1.1 pontban felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan a Megrendelő vállalja, hogy „basic
support” szintű gyártói támogatást Vagy azzal egyenértékű gyártói támogatást köt.

2.1.2. A 2.1. pontban felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan a Vállalkozó munkanapokon 8-17 óra
között köteles rendelkezésre állni.

3. A szerződés időtartama és helye:

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

3.2. Vállalkozó a Szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait Megrendelő egyedi megrendelései
alapján 2019. augusztus 31. napjáig vagy a szakértői órakeret kimerüléséig köteles ellátni.

3.3.A teljesítés helye: Budapest, XIII. Csata u. 8.

3.4. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzé
sek központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korin. 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) ki
adása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsít
vány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott
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határidő lejártát követő napon. Megrendelő haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen
pontban meghatározott 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 mentesül
felelőssége alól abban az esetben, ha Megrendelő nem végez ellenőrzést.

4.2 Jelen szerződés alapján konkrét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi megrendelést a az Elektronikus
Információbiztonsági Igazgatóság vezetői írásban adhatnak ki.

4.3 Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy Vállalkozó azon szakértői tekintetében, akik
munkavégzésével szemben indokolt kifogás merül fel, a szakember cseréjét kérje. Vállalkozó
köteles az új, az igényelt szakterületen és a témában is megfelelő ismeretekkel rendelkező szakértő
munkavégzését változatlan feltételekkel, 5 munlcanapon belül biztosítani. Csere esetén (külön
költség felszámítása nélkül) a Vállalkozó kötelezettsége az Új szakértő munkavégzésre való
felkészítése. A szakember cseréje nemjárhat a Kbt. 141. ~ megsértésével.

4.4 Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követő egy munkanapon belül átadja Vállalkozónak
azon, rendelkezésére álló dokumenmmokat és információkat, amelyek szükségesek Vállalkozó
jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítéséhez.

4.5 Amennyiben Vállalkozónak 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 ki — köteles a dokumentumot Vállalkozó erre
vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak
és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

4.6 A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, bogy a munkavégzés
során sérült-e az infonnációbiztonsága. Ezen ellenőrzések során azonban Megrendelő nem
jogosult Vállalkozó más megrendelőinek adataiboz 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.

4.7 A Megrendelő köteles biztosítani, hogy Vállalkozó munkatársai előre egyeztetett időpontban, jelen
szerződésben meghatározott feladatok teljesítése céljából a teljesítés helyére belépjenek.

4.8 Megrendelő feladata bázirendjének és a feladat ellátásához szükséges szabályzatainak (így például
bformatikai Biztonsági Szabályzat), Illetve Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira
vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése
Vállalkozóval.

4.9 A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára. előre egyeztetett
időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, bogy megfelelő számú szakembere
Megrendelő által elismert esetkörben — egyeztetett időpontban — Vállalkozó rendelkezésére álljon.

‘Jelen szerződés az aláirásának napján lép lia~ál’ha a 520(2015. Künn. rendelel 13. (3) bekezdése alai~án.
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5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1 Vállalkozó köteles ajelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.

5.2 Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, szakértelemmel és kellő szabad kapacitással.

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 érvényesítéséve], megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett
köteles ellátni. Vállalkozó köteles minden Olyan egyeztetésen, megbeszélésen részt venni, melyen
Megrendelő a jelenlétét igényli.

5.5 Vállalkozó jelen szerződés 4.7 és 4.9 pontjában meghatározottak valamelyikére vonatkozó igényét
legalább 3 munkanappal korábban köteles Megrendelőnek jelezni.

5.6 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.

5.7 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége
teljesítését, Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a munkára
gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét
kizárja.

5.8 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során Megrendelő rendszereihez vagy azok elemeihez távoli
eléréssel kizárólag Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott, külön eljárásrendben
szabályozott módon férhet hozzá.

5.9 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő által a feladat végrehajtását
megelőzően, előre meghatározott módon, helyszíni munkavégzéssel vagy távoli eléréssel,
Megrendelővel együttműködve hajthatja végre.

5.10 Vállalkozó köteles a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédetmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi előírásokat
betartani, illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak
szerint. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért,
valamint a munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért
kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem
lehet e téren.

5.11 Álvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások

5.11.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 5. számú melléklete I. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe. míg jelen szerződés 5. számú melléklete 2. pont
jában megnevezett alváilalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek) köte
les igénybe venni.
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5.11.2 A jelen szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történtjogutódlás eseteit is),
illetőleg 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 követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel együtt felelt meg.

5.11.3 Az 5.11.2 pont szerinti új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt
írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállalkozó nevének,
székhelyének vagy lakeímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó fe
ladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról, bogy a teljesítésbe bevonni kí
vánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzá
járulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell az 5.11.2 pont szerinti elvárások teljesü
lését.

5.11.4 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 5.11. pont előírásai
nak betartása mellett. További — az 5.11.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó — alvállal
kozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való
közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni (alvállal
kozó nevének, székhelyének vagy lakeíniének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése so
rán ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a telje
sítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok liatá
lya alatt.

5.11.5 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, szék
helyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az
időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor a szervezet vagy szakember
közreműködése a szerződés teljesítésében — az 5.11.2 pont, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében
meghatározottak szerint — kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködése megszűné
se esetén Vállalkozó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani az 5.11.3 pont
szerinti dokumentumokat.

5.11.6 Szerződő Felek megállapodnak, bogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozók
ban bekövetkező, jelen (5.11) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésmó
dosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

5.12 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.

5.13 Vállalkozó fokozott felelősséget vállal. hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel. alvá llalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt



fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába
terheli.

5.14 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett személyekért, alvállalkozóért, egyéb
közreműködőért úgy Felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó az 5.11 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.

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

6. Teljesítés, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

6.1. Vállalkozó köteles a 2.1. pontban felsorolt feladatokat Megrendelő egyedi megrendelésben
foglalt utasításai szerint ellátni. Az egyedi megrendelés kiadására Megrendelő formanyomtatványt
rendszeresíthet, melyet Vállalkozónak kötelező alkalmaznia.

6.2. Megrendelő az egyedi megrendelést a konkrét munka megkezdése előtt legalább 5 munkanap-
pal köteles Írásban megadni.

6.3. Az egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- munkavégzés helye,
- elvégzendő feladat leírása (követelmények, speeifikáció),
- a feladat elvégzése során elkészítendő dokumentációk meghatározása,
- az ellátandó feladattal kapcsolatos elszámolható óraszám a 6.5.-6.6 pontban foglaltak fi

gyelembe vételével,
- az ellátandó feladat teljesítési határideje a 6.6. pontban foglaltak figyelembevételével,
- az átadás-átvétel feltételei.

6.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott egyedi megrendelést haladéktalanul, de legkésőbb
3 inunkanapon belül visszaigazolni. A visszaigazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- az egyedi inegrendelésben foglalt munkavégzés elvállalásáról szóló nyilatkozat,
- a megrendelésben szereplő feladat(ok) alapján, a Megrendelővel to~~rtént előzetes egyezte

tést követően megbecsült, a feladat elvégzéséhez szükséges mérnöki órák száma azzal,
hogy ennek mértéke - a 6.5. pontban foglaltakat is figyelembe vételével - nem haladhaUa
meg Megrendelő egyedi megrendelésben meghatározott elszámolható maximális óraszá
mokat,

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő megnevezése, elérhetősége (telefon, email),
- a feladat elvégzésének ütemezési terve,
- a feladat elvégzésének részletes szakmai leírása,
- a feladat sikeres elvégzéséhez a Megrendelő oldaláról szükséges támogatás. illetve erő

forrás meghatározása. Az igényelt támogatás vonatkozásában, a támogatás mértékéről
minden esetben Megrendelő dönt.

6.5. Vállalkozó köteles Megrendelő kérésére előzetes költségbecslést adni, arról. hogy az egyedi
megrendelésben szereplő feladat elvégzésének időigényét hány munkaórára becsüli’

6.6. Vállalkozó továbbá, amennyiben álláspontja szerint a feladat ellátásához az egyedi inegrende
léshen Megrendelő által meghatározott’ elszámolható óraszámnál magasabb mértékű óraszám igény
bevétele. vagy hosszabb teljesítési határidő szükséges. úgy ezt köteles jelezni Megrendelő felé’ aki
írásban jóváhagyhatja Vállalkozó igényét. A teljesítési határidő a teljesítés során kizárólag indokolt
esetben. Vállalkozó felelősségi köré kívül eső okból’ Megrendelő írásban adott engedélye esetén hosz
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szabbítható meg az engedélyben megadott feltételekkel. A jelen szerződés 3.2. pontjában megjelölt
időpont az egyedi megrendelés leadásának utolsó napja.

6.7. Vállalkozó, amennyiben az egyedi megrendelésben meghatározott feladat ellátásához kapcso
lódóan, az egyedi megrendelésben meghatározott feltételek szerint oktatás megtartása szükséges, úgy
köteles a Megrendelő által megjelölt időpontban, Megrendelő által megjelölt budapesti helyszínen
oktatást tartani. Az oktatáson a résztvevő felek által aláírt jelenléti ívet kell készíteni.

6.8. Az oktatáshoz szükséges technikai feltételekről Vállalkozó köteles az oktatást megelőző 5
munkanappal tájékoztatni Megrendelőt. A technikai feltételek biztosítása Megrendelő feladata.

Átadás-átvétel

6.9. Miután Vállalkozó az adott egyedi megrendelésben előírt valamennyi feladatát befejezte, érte
síti Megrendelőt arról, bogy az egyedi megrendelésben foglalt valamennyi feladat „átvételre kész” és
ezzel egy időben átadja Megrendelő részére az egyedi megrendeléshez kapcsolódóan elkészített do
kumentumokat.

6.10. Megrendelő 3 niunkanapon belül, vagy ettől eltérően a megrendelésben rögzítettek szerint, a
Vállalkozó támogatásával ellenőrzi, hogy az elvégzett feladat megfelel-e a jelen szerződésben, műsza
ki leírásban és egyedi megrendelésben meghatározott követelményeknek.

6.11. Az átadás-átvételi eljárás lezárásaként Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az
átadás-átvétel időpontját, az átadottJáwett, dokumentációkat, az átadás-átvétel folyamatának lényeges
elemeit, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevétele
it, a jótállási idő kezdetét, valamint Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, bogy az
átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az egyedi megrendelésben meghatározott feladatok teljesítését
Megrendelő a sikeres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával fogadja cl. A sikeres átadás-
átvételről felvett jegyzőkönyv nem minősül teljesítésigazolásnak. A tárgyhavi teljesítés igazolására a
6.15-6.18 pontban szabályozottak szerint kerül sor.

6.12. Az átvétel megtagadásáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik legalább az
átadás-átvétel időpontját és helyét, a Felek jelen lévő képviselőinek nevét és beosztását, az átvétel
megtagadásának az indokát, Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetle
ges észrevételét és a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját.

6.13. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett elcinekre vonatkozóan Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak Ic, melyre a 6. pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Az ismételt sikertelen átvételt követően Megrendelő a meghiúsulásjogkövetkezményének alkahnazása
mellett jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

6.14. Bármely nem szerződésszerő teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés követ
kezményeként megilletik.

Te~esítésiga:o1ás

6.15. Vállalkozó havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig ..Beszámoló az
elvégzett tevékenységről” megnevezéssel jelentést (a továbbiakban: jelentés) készít, amelyben bemu
latja a tárgyhóban elvégzett tevékenységeket. részletes időkimutatással. amelynek alapján a Megrende
lő az elvégzett munkát nyomon követheti. Ajelentésben fel kell tüntetni:

- a tárgvhóhan végzett tevékenységeket a folyamatban lévő egyedi megrendelések kapcsán.
egyedi megrendelésenkénti bontásban.
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- az aktuálisan lezárt, havi számlázás alapját képező egyedi megrendelések kapcsán:
o a 2.1 pont h) alpont alapján végzett tevékenység elszámolása érdekében az ott meghatáro

zott, tárgyhónapra vonatkozó nyilvántartás adatait,
. azon szakértőket, akik az egyedi megrendelés kapcsán munkát végeztek — tárgyhónapban

lezárt egyedi megrendelések kapcsán külön-külön bemutatva,
® a tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelésenként külön-külön és összesítve a kiszámlá

zandó munkaórák számát,
o az elvégzett inunica pontos leírását .— tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelésenként kü

lön-külön bemutatva,
o az elkészült és átadott dokumentumok felsorolását — tárgyhónapban lezárt egyedi megren

delésenként külön-külön bemutatva.
o amennyiben volt oktatás, csatohii kell az oktatásról készült jelenléti ívét — tárgyhónapban

lezárt egyedi megrendelésenként külön-külön bemutatva.
o csatolni kell továbbá az egyedi megrendelésekben foglalt feladatok sikeres átadás-

átvételét igazoló jegyzőkönyveket.
- a Megrendelő által tárgyhóig felhasznált óraszániot, valamint a még felhasználható, fennma

radó órakeret aktuális egyenlegét

6.16. Megrendelő a 6.15. pont szerint jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köte
les kiállítani a „Teljesítést Igazoló Bizonylat”-ot (a továbbiakban: Tm), melynek mintája jelen szerző
dés 3. számú mellékletében található. A TIB csak a Megrendelő által megvizsgált és ténylegesen telje
sített szolgáltatások vonatkozásában adható ki.

6.17. Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt rendelkezésre kell állnia, azonban számlát csak a
teljesítésigazolás alapján igazolt tényleges teljesítésekre vonatkozóan nyújthat be.

6.18. Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylat kiállitását mindaddig niegtagadhatja, míg Vállalko
zó az annak kiállításához szükséges, 6.15. pontban felsorolt dokumentumokat nem adja át teljes körű-
en. Amennyiben Megrendelő a benyújtott dokumentuinokkal 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.A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a nyertes ajánlatban meghatározott,
alábbi szerződéses árakon teljesíti:

I munkaóra díja 16.000,- Ft/óra ± ÁFA

7.2. A jelen szerződés értéke (vállalkozói díj) 7.680.000,- Ft ± ÁFA, azaz hétmillió
hatszáznyolcvanezer forint + ÁFA. Felek rögzítik, hogy az AFA mértékére a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

7.3. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy ajelen szerződés 7.2 pontjában meghatározottteljes díj (szerző
dés értéke) a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá
bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további el
lenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

7.4.Ajelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők.azok
semmi Iven jogcímen nem emelhetők.
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8. Fizetési feltételek

8.1 Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban azelőlegfizetést kizárja.

8.2 Vállalkozó ajelen szerződés teljesítéséért havonta egy számla benyújtására jogosult.

8.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy adott 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 beérkezésének napjától száinítódik. A számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó 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 számlákat az alábbiak szerint kell kiállítani:
- a szánilán 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 bankszámlaszámot, 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. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

8.7 Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

8.8 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüxieti 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 cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben 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, bogy a vállalkozási díj ellenében Megrendelő a szer
ződés teljesítésével egyidejűleg. határozatlan idejű, kizárólagos’ korlátlan felhasználási jogot sze
rez valamennyi, a Szerződés keretében létrejött, Vállalkozó által létrehozott és Megrendelő részére
átadott, a s:er:ői jogról s:óló 1999. évi LXX VI. törvény hatálya alá tartozó művek felett azzal.
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hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvé
nyesítése tekintetében,

9.2. Valamennyi dolcumentum, jelentés, diagram, statisztika, adatbázis, stb. és az ezeket alátámasztó
dokumentumok, amelyeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során állít össze, készít el vagy
szerez meg a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül. Vállalkozónak a szerződés teljesítésekor
át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot (az erre vonatkozó írásos teljességi nyi
latkozattal együtt) Megrendelő részére. Ezen dokumentumok jelen pont szerinti megszerzésének
díját a vállalkozói díj teljes körűen tartabnazza, ezért Vállalkozót a vállalkozói díjon felül további
díjazás nem illeti meg.

9.3.Megrendelő a jelen szerződés keretében átadott, nem jelen szerződés keretében létrehozott szoft
ver licencekre, szoftververziókra (dobozos szoftver) (beleértve azok dokumentációját is) a tennék
gyártója által meghatározott terjedelmű, a termék licence szerződésében meghatározott felhaszná
lási jogot szerez azzal, hogy amennyiben a termék licence szerződése és jelen szerződés között el
lentmondás van, ajelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelő
Szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

9.5. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a Szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei, vagy azok felett a Szerződés teljesítésének vonatkozásában a Szerződésben megha
tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű — a jogosultságnak más részére történő, a Szerződés
ben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési jogosultságokkal
rendelkezik.

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

9.7. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen a Szerződéssel összeflhg
gésben 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 vagy hibásan teljesíti, úgy az erre okot adó körül
mény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) fihggően — késedelmi vagy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles.(Ptk. 6:186. ~)

10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem alatt naptári naponként 0,5%,. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített fe
ladat, illetve szolgáltatás nettó értéke, mely az késedelemmel érintett egyedi megrendelés alapján
kerül megállapításra.

0.3. Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített feladat, illetve szolgál
tatás nettó értéke, amely a hibás teUesítéssel érintett egyedi megrendelés alapján kerül megállapí
tásra. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Ptk. 6:187. * (2) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelően — Megrendelő szavatossági igényt nem érvényes íthel.
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10.4. Jelen szerződés Vállalkozó felelősségi körébe eső meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 25%. A meghiúsulási kötbér alapja jelen szerződés
értékéből a meghiúsulásig ki nem fizetett rész nettó értéke. Jelen szerződés meghiúsultnak tekin
tendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése
miatt eláll.

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

10.6. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogo
sult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Megrendelő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglal
tak alapján jogosult beszárnítani.

10.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvénye
sítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

11. Jótállás

11.1. Vállalkozó 12 hónap jótállást vállal az általa végzett tevékenység körében elvégzett feladatok
vonatkozásában. Egyebekben a Vállalkozó jótállási felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállási idő kezdete az az egyedi megrendelésben
meghatározott feladat átvételének időpontja.

11.2. A jótállási idő meghosszabbodik az esetleges javítás időtartamával, ha ezen okból a rendszer
rendeltetésszerü működése nem biztosítható.

11.3. Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel
kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul Írásban közöljön.

11.4. Megrendelő hibabejelentését a jelen szerződés 2.1.1. pontjában rögzített elérhetőség valamelyi
kén teheti meg.

11.5. Vállalkozó a hibabejelentést legkésőbb a következő munkanapon köteles visszaigazolni azon az
e-mail címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette, illetve amelyet telefonon me~elölt.

11.6. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a meghibásodás időpontja,
- a hibajelenség leírása,
- a hibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések,
- a hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- a hibabejelentés ideje

11.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő áltat jelzett hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.

11.S.Ajótállási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállal
kozó viseli.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
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12.1 Jelen szerződést Vállalkozó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással
nem szüntetheti meg.

12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

12.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, bogy Megren
delő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 10.2. pont alapján eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 9. és 14. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
d) Vállalkozó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott
határidőre nem teljesíti.

12.4 Megrendelő a Kbt. 143. ~-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben — választása szerint
—jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

12.5 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azomrnli hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen szerződés
5.12. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont
szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerző
désszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
bogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal — felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást ren
deltek el Vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő inegszűnését határozta el valamint, abban
az esetben, ha a szerződő Fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.

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

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

12.10 A Szerződésnek jelen pontban szabályozottak szerinti felmondása ajótállás ás a szerzőijogi
rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

13.1 Felek kijelentik. hogy:
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- Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel
kötött szerződéseik megsértését.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudoniásuk 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 nincs ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

13.2 A Felek haladéktalanul Írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

14. Titoktartás

14.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges
tartalmáról.

14.2 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 megtiithatja.

14.3 A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

14.4 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomá
sára jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

14.5 A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáfér
hetővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

14.6 Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjá
ból feltétlenül szükséges.

14.7 Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vál
lalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt ada
tokat szolgáltathatja ki.

14.8 A Vállalkozó és a Vállalkozó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei munka
végzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni (a
Titoktartási nyilatkozat mintája jelen szerződés 4. számú mellékletében található).

14.9 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
jelen szerződéstől elállni.
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15. Vis major

15.1 Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major ered
ménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” 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 összeíliggésben kell állnia a Vállal
kozó tevékenységével.

15.2 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a tel
jesítésre.

15.3 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása
szerint — a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez esetben mind
két Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

16. Kapcsolattartás, értesítések

16.1 Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapesolattartásra jogosult:

a) Megrendelő részéről:
Név: Sági Gábor János
Beosztás: osztályvezető
Telefonszám: ±36-l -795-8194
Mobjltelefon szám: ±36-30-320-6876
E-mail cím: sagj.gaborjanos@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Korcsolay Zsolt
Beosztás: project manager
Telefonszám: +3613586339
Mobiltelefon szám: ±36203678992 ‘

E-mail cím: korcsolay.zsolt~euroone.hu

16.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására eg~ttesee jogosult személyek:

Név: dr. Kovács Zoltán
Beosztás: Elektronilws információbiztonsági igazgató
Telefonszáin: +36-1-795-9086
I’4obiltelefon 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.gaborjanosí~nisz.hu
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16.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, bogy a 16.1-16.2
pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos.

16.4 Szerződő Felek rögzítik, bogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Érte
sítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
Írásban és

- Írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

16.5 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 érke
zett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesített
nek 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.

16.6 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.

17. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

17.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell aikalmazni.

17.2 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.

17.3 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 néllcül nem
kötötték volna meg.

17.4 Vállalkozónak és a Megrendelőnek 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.

17.5 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összeüiggésben keletkezett jogvitájukat. úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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17.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény — az irányadók.

17.7 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 le fog
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.

17.8 Jelen szerződés 17 számozott pontból és 5 számozott rnellékletből áh, 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek
elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

1. számú melléklet

2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

Kucska Árpád
vezérigazgató

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Vállalkozó

Műszaki leírás (Megrendelő műszaki leírásának 2. részajánlatra vonatkozó
része)
Nyilatkozat a Partner adatairól
TeIj esítésigazolás (minta)
Titoktartási nyilatkozat (minta)
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke

Dátum: Budapest, 2018. .~

r
Kopcsányi Tibor Koncz András

Beszerzési és logisztikai Gazdasági Vezérigazgató he-
Igazgató lyettes

NISZ Zrt.
Megrendelő
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I. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Megrendelő műszaki leírásának 2. részajánlatra vonatkozó része)

Ajánlatkérő a 321/2015. QC3O.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdése alapján közli, hogy valamennyi
termék esetében elfogadja a megadott termékkel egyenértékű műszaki megoldást, illetve terméket. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kel] 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.

2. részajánlat: RSA-EMC logelemző rendszer üzemeltetési és fejlesztési támogatása

Az RSA/EMC logelemző rendszer és a kapcsolódó szoftver elemeknek üzemeltetési és fejlesztési
támogatása 2019.08.31-igaz alábbi feltételekkel:

• A szerződés tárgyát képező eszközöklszoftverek üzemeltetési, fejlesztési támogatása, 480
mérnökórában, igény esetén a Megrendelő telephelyén az ajánlattevő által megajánlott rendel
kezésre állási időben (min. munkanapokon 08-17 óra között)

• A támogatás keretében történő egyedi, konkrét feladat elvégzésére a megrendelő és a Vállal
kozó előzetesen megállapodik a felhasználható órák számában, ettől eltérni a teljesítés során
csak a Megrendelő beleegyezésével lehetséges.
A támogatás a következő feladatokat tartalmazza:

o Ajelenleg működő környezet szolgáltatásaiiak áttekintése,
o Hiányzó, illetve nem bekötött logforrások meghatározása,
o Logforrások bekötése és parser programozás,
o Ajelenleg működő rendszer optimalizálása,
o Űzemeltetői és felhasználói oktatás gyári vagy egyedi tematika alapján,
o Eseti rendszerkarbantartás,
o Az Ajánlattevő által megajánlott rendelkezésre állási időben (min. munkanapokon

08-17 óra között) email alapú és magyar nyelvű telefonos csatornákat biztosít a
techiiikai támogatásra: a rendszerrel kapcsolatos teclmikai kérdések fogadására és
megválaszolására.

o Meghibásodott alkatrész —az eredeti eszközzel egyenértékű vagy jobb, egykorú
vagy újabb tartalék eszköz felhasználásával - egy munkanapon belüli költségmen
tea helyszíni cseréje, tárolóeszköz esetén pótlása. Meghibásodás esetén a szállított
megoldás meghibásodott tárolóeszközeit (disk) az ajánlatkérő nem adja vissza az
ajánlatot adónak. Az eszközök biztosítása az ajánlattevő feladata.

o A gyártói támogatás eseti igénybevételéhez technikai segítségnyújtás biztosítása.



A beszerzés tárgyába bevont eszközök! szoftverek

Db Cikkszám Megnevezés
1 SA-S4H-AS Series4S HeadUnit-Analytics Server with 10 Users

Series 4 Modular Broker. 1U full depth, dual hex core 2.66GHZ,

1 SA S4H BRO 96GB RAM, External FC!SAS support, Redundant 717W, 4-port iG
copper, Broker license, l.68’H X 18.99W X 30.39’D - Operating
environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1 443.3BTU/H

Series 4 Modular Concentrator - logs. 1U full depth, dual hex core

2 SA S4H L CON 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC!SAS support, Redundant 717W,
4-port iG copper, Concentrator license, 1.68”H X 18.99”W X 30.39”D
- Operating environmental: 39Lbs, 3.8 AMPS, 1443.3BTU!H for logs

3U, High Performance Direct Attached Appliance Capacity, 1.1T,
4 SA-HPD12H1 SSD & 1 iT EDD Useable for DAS, l-21B Hot-Spares. Included

Capacity license.

Series 4 Modular Decoder - Logs. 1U full depth, dual hex core

2 SA S4H L DEC 2.66GHZ, 96GB RAM, External FC!SAS support, Redundant 717W,
4-port iG copper, Decoder license, 1.68’H X 18.99”W X 30.39’D -

Operating Environmentals: 39LBS, 3.8AMPS, 1443.3BTUIH for logs

2 SA H]JD22 LL 3U, High Density direct attached appliance capacity, 22TB usable,
1HS for DAS. Includes capacity license. (for Log Decoder)

2 SA-S4H-ESA S4SHeadUnit EvntStrmAnalysis
SA-S4H-ARCH- . .

2 MD S4SHeadUmt Archiver w/64TB

Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 BPS
2 SA-HYBRID-L capture/metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port

copper

2 SA-HDD22-LLH 22TB 1-ugh Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic

2 SA-54H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver w!32TB
Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U - 10,000 BPS

2 SA-HYBRID-L capture!metadata aggregator, 1U, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port
copper

2 SA-HDD22-LLH 22TB High Density Direct Attach Capacity for Log Hybrid ‚v! lie

2 SA-54H-ARCH-SM S4SHeadUnit Archiver ‚v!32TB

1 SA-S4H-AS Series4S Head Unit - Analytics Server with 10 Users
Series 4 Hybrid For Logs Appliance 1U .- 10,000 BPS

1 SA-HYBRFD-L capture/metadata aggregator, lU, 96GB RAM, 8.5TB, Linux, 4port
copper

1 SA-HDD22-LLH 22TB High DensityDirect Attach Capacity for Log Hybrid w/ lic
1 SA-54H-ESA S4SHeadUnit EvntStrmAnalysis
1 SA-54H-ARCH-5M S4SHeadUnit Archiver w!32TB
I VLC Virtual Log Collector — szoftver appliance

Ig
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2. számú melléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Rész- ONE Számítástechnikai Zrt.
vénytársaság
Cé~ieEyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 0 1-10-041733

Adószám: 10649297-2-44 Uniós adószám: HU10649297
Kapcsolattarto adatai

Név: Korcsolay Zsolt Beosztás: project manager
Telefonszám: +3613586339 E-mail cím: korcsolay.zsolt®euroone.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószánL város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevá’ partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószán?, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási cím ~ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Szamlavezeto bank
Neve: UniCredit Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480051 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t~

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIH/A. fejezet, 169.*.(h)]: Nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. Nem

fejezet, 169.~p,gj]: Nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.~n)]: Nem fejezet]: Nem tv. VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján:- Milyen tevékenység alapján:-
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLJII. törvény]:
vény]: Nem vény]: Nem Nem

Dátun

Cégszerű aláírás: ~
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3. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONVLAT

Készült
Hely: I I Dátum:
Jelen vannak:
Váflalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ 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, 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 (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. Á fent jelzett és arehivált 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: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kölbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)



4. számú melléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez

TITOKTA1{TÁSI NYILATKOZAT

„RSA-EMC logelemzőrendszer gyártói támogatása és mérnökóra alapú üzemeltetési ás fejlesztési
támogatása “tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő

A NYILATKOZÓ
Természetes személy esetén:
Teljes neve:
Munkáltató:
Lakcíme:
Születési helye, Ideje:

vagy

Jogi személy esetén:
Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Képviselője:

Jelen nyilatkozatot tevő személy büntetőjogi és polgári jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti:

L 1. A nyilatkozó az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. és NISZ Zrt. között létrejött
számú szerződés alapján a jogviszonya fennállása alatt és annak megszűnését követően is, a jogvi
szony niegszűntétől számított 5 évig köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott üzleti
titkot.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb
adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által to~~rténő megszerzése, hasznosítá
sa, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jog
szerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

1.2. A nyilatkozó sem a jogviszony fennállása alatt, sem azt követően, a fentieken túlmenően sem
közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely a tevékenysége betöltésével
összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a NISZ Zrt.-re vagy más, alábbiakban meg
határozott személyre hátrányos következmérnmyel járna.

1.3. A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomá
sára jutott — a Ptk. 2:47. *-ában ‚ valamümt az információs önrendelkezési jogról és az információsza
badságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű vagy közérdekből nyilvános
adatnak nem minősülő — valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azt sem a szerződés teljesítésének
befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozza.
2. A fenti titoktartási kötelezettség különösen a következőket jelenti, illetve annak megtartása érde
kében a nyilatkozó az alábbiakra köteles:

2.1. A nyilatkozó az 1. pontban szabályozott körbe tartozó, a tevékenysége során tudomásáraju
tott, a NISZ Zrt.-re, a felhasználókra vagy a NISZ Zrt. üzleti partrereire, illetve ezek tevékenységére
vonatkozó információt, tényt, adatot (ideértve különösen a NISZ által felügyelt IT rendszerek felhasz
nálóinak az adatait, az IT rendszerek rendszerparamétereit, a pénzügyi, gazdasági, üzleti. marketing,



értékesítési, informatikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi információkat, adatokat, az ilyen terüle
teket érintő terveket, stratégiákat, eljárásokat, alkalmazott megoldásokat, továbbá a partnerek, illetve a
munkavállalók adatait) köteles megőrizni, és azokat saját célra sem közvetve, sem közvetlenül nem
használhatja fel, harmadik személyeknek hozzáférhetővé nem teheti, illetve harmadik személlyel nem
közölheti.

2.2. A titoktartási kötelezettség szempontjából illetéktelen, harmadik személynek minősül minden
Olyan személy, aki a NISZ Zrt-vel nem áll jogviszonyban vagy nem áll beszállítói/megrendelői jogvi
szonyban.

A nyilatkozó a tevékenysége során harmadik személlyel csak akkor közölhet a titoktartási kötelezett
ségének hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt, ha erre a NISZ Zrt-től származó utasítás (illetve
szerződött tevékenységi köre, szerződése/megállapodása tárgya) alapján jogosult, illetve köteles. Az
adatszolgáltatás ez esetben sem haladhatja meg azt a mértéket, amely a nyilatkozó számára adott mun
kautasításból következik.

A nyilatkozó a NISZ Zrt-vel munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló más munkavállaló vagy
érintett számára is kizárólag a NISZ Zrt-től származó munkautasítás alapján, az abban meghatározott,
vagy abból következő mértékben jogosult, illetve köteles a tevékenysége során tudomására jutott
tényt, adatot/információt átadni.

A nyilatkozó a bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az üzleti titoknak minősülő információ
ról, tényről, adatról kizárólag akkor adhat tájékoztatást, ha előzetesen a NISZ Zrt. és/vagy adatgazda a
titoktartási kötelezettsége alól felmentést adott a számára.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan tényre, adatra, információra, amely nyilvános nyil
vántartásban (így például a cégnyilvántartásban) szerepel, vagy amely esetlegesen a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adat
szolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség körébe tartozik, és ezért azt a NISZ Zrt. vagy partnere már
nyilvánosságra hozta.

Abban az esetben, ha a nyilatkozótól a tevékenysége során harmadik személy tény, adat, vagy infor
máció közlését kéri, a nyilatkozó erről köteles közvetlenül ... -t (e-mail: u, tel.: ±36 1), és a NISZ Zrt.
Elektronikus Információbiztonsági Igazgatóság igazgatóját (Dr. Kovács Zoltán, e-mail:
kovacs.zoltan3@nisz.hu. tel: ±361 795 9086) tájékoztatni, és - ha kétség merül fel a tekintetben, hogy
a kérés teljesítésére a nyilatkozó a NISZ Zrt-től származó munkautasítás (illetve tevékenységi köre)
alapjánjogosult -‚ köteles közvetlenül a NISZ Zrt. kapcsolattartója ‚ e-mail: ...‚ tel.: +36 1 ...)

utasítását kérni.

2.3. A nyilatkozó a tevékenysége során a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, ada
tot és/vagy információt tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ
Zrt. által előírt helyen és módon kezdhet, tárolhat vagy rögzíthet. Ennek során a nyilatkozó köteles
betartani minden olyan NISZ Zrt. által előírt biztonsági rendelkezést, amely a számítástechnikai rend
szer használatára vonatkozik.

A nyilatkozó csak azokkal a személyre szóló számítógépes és azonosítási jogosultságokkal élhet a
munkája során, amelyre a NISZ Zrt. felhatalmazza. Más munkavállaló személyes jogosultságait vagy
személyes azonosítását nem használhatja fel ideiglenesen sem kivéve, ha erről a NISZ Zrt. kapcsolat-
tartó külön utasításban rendelkezik.

A nyilatkozó a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt tartal
mazó iratot. dokumentumot. bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ Zrt. utasítása, vagy előzetes
engedélye alapján vihet ki az eredeti vagy őrzési helyéről. illetve juttathat ki a NISZ Zrt. számítógépes
rendszerén (intranet. extranet, internet) keresztül. A nyilatkozó közösségi portálokon, írott és elektro-

„



nikus médiában, tudományos publikációban, szakdolgozatban, diplomamunkában, konferencia kiad
ványban illetve prezentációban csak a NISZ Zrt. írásbeli felhatalmazása alapján adhat a szerződésével
kapcsolatosan nyilatkozatot illetve tehet közzé a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt,
adatot és/vagy információt.

2.4. A nyilatkozó a tevékenységével össze nem fUggő célra nem készíthet másolatot, a munkavég
zése során birtokába került, vagy a NISZ Zrt. által elérhető, a NISZ Zrt, vagy üzleti partnerei tevé
kenységére vonatkozó vagy azzal összefiiggő dokumentumról, adatról, információról, vagy a NISZ
Zrt.-vel munkaviszonyban álló személy adatáról. Ilyen adatot, információt a tevékenységével össze
nem függő célra semmilyen módon sem juttathat ki a NISZ Zrt. számítógépes rendszeréről és rendsze
réből továbbá saját tulajdonú külső meghajtókat pid. pendrive, merevlemez, a NISZ Zrt. tulajdonú
számítógépes rendszerekhez nem csatlakoztathat.

2.5. A nem szándékolt, elveszett, ellopott, szoftverhiba, rendszerhiba vagy számítógépes vírus
által kijuttatott dokumentumról, adatról, információról stb. azonnal értesítenie kell a NISZ Zrt.-nél
kijelölt kapcsolattartóját.

2.6. A nyilatkozó - a NISZ Zrt. kifejezett utasítása, vagy előzetes engedélye nélkül - nem jogosult
bármely módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy közzétenni, terjeszteni, más munkához fel
használni, nyilvánosan előadni vagy bemutatni, - a NISZ Zrt, üzleti partnerei tevékenységére vonatko
zó, vagy azzal összefiiggő, vagy más munkavállalóra ás vagy egyéb személyre vonatkozó - olyan in
formációt, tényt, adatot, dolgot, dokumentumot, illetve ezek tartalmát, amely a szerződéses jogviszony
fennállása alatt, illetve azzal kapcsolatban jut a nyilatkozó tudomására, birtokába, illetve a szerződéses
jogviszonyával összefbggésben válik elérhetővé a nyilatkozó számára.

2.7. A nyilatkozó a jogviszonya megszűnése, megszüntetése esetén legkésőbb az utolsó tevékeny
séggel töltött napján köteles a NISZ Zrt. számára - kapcsolattartója útján - visszaszolgáltatni minden
olyan a jogviszony fennállása alatt keletkezett, illetve a nyilatkozó birtokában lévő iratot, dokumentu
mot, adathordozót, amely a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt
tartalmaz, függetlenül attól, hogy az mikor ás milyen fonnában került rögzítésre.

2.8. A titoktartási kötelezettség megszegése a jogviszonyból eredő olyan súlyos kötelezettségsze
gésnek minősül, ami a jogviszony megszüntetésére is alapot adhat.

A titoktartási kötelezettségnek ajogviszony fennállása alatt, vagy azt követő 5 éves időszakban to ténő
esetleges megsértése - az adott eset Összes körülményétől és a jogsértés következményeitől és a felró
hatóságtól Riggően kártérítési, illetve büntetőjogi felelősségre vonással is járhat.
3. Alulírott, kijelentem, hogy a fenti előírásokat megértettem, és kötelezem magam arra, hogy felada
taim ellátása során a fentiekben előírt rendelkezéseket megtartom. Kötelezem továbbá magam, hogy a
NISZ Zrt.-nél irányadó, a jogviszonyom alatt hatályos, a számítógépes rendszer használatára, a külön
féle adatok és adathordozók kezelésére, illetve őrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, belső
szabályzatokat, utasításokat és szakmai szokásokat betartom. Kötelezem magam, hogy az Informatikai
Biztonsági Szabályzatot nem sokszorosítoin, és azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
teszem, át nem adom.

4. Vállalom, hogy a NISZ Zrt. által számomra hozzáférhetővé tett telefonkészüléket. számítógépet, és
elektronikus levelező rendszert csak a jogviszonyomból eredő tevékenységemmel összefhggésben
használom, ás hozzájárulok ahhoz, hogy a jogviszonnyal kapcsolatosan használatomban lévő, a “NISZ
által rendelkezésemre bocsátott telefon, számítógép, illetve levelező rendszerellenőrzésre kerüljön.
ennek során az abban lévő adatokat a NISZ Zrt. inegismerhesse és/vagy a velük kapcsolatos bármi
lyen, jelen titoktartási körbe tartozó vélelmezett jog vagy egyéb hátrányt elhárítsa és/vagy velem
szemben érvényesítse.
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Jelen Nyilatkozatot bármely vita esetén aimak céljára, a NISZ Zrt.-t illető üzleti titok megőrzése érde
kében kell értelmezni, Így vita esetén az Uzleti titok körébe tartozik és jelen nyilatkozat szerinti vé
delmet élvez valamexmyi olyan, a Nyilatkozó tudomására vagy birtokába jutott dokumentum, adat,
információ, ismeret, amelynek nyilvánosságra kerülése a NISZ Zrt. jogait vagy jogos érdekeit hátrá
nyosan érintené. A jelen Nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnésétől
számított 5 évig köti a Feleket. Nyilatkozó a jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében,
minden befolyástól mentesen, saját kezűleg, az a]ulírott helyen és napon Írja alá.

Kelt:

Aláírás
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

A szerződés aláirásakor ismert aIváIIaIkozó(k~ jegyzéke

A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert — a 2. pontban meghatározott
körbe nem tartozó — alvállalkozók:

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

1. 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 teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2018


