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Képviseletében eljár: Koncz András Akos, gazdasági vezérigazgató-helyettes és Kopcsányi
Tibor, beszerzési és logisztikai igazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
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székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
postázási Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
cégjegyzékszám: 01-10-044874
adószám: 12948901-2-41
képviseli: Hermesz Miklós
mint Eladó 1, a továbbiakban: Eladó 1
CLARMONT I.S. Kft.
székhelye: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
cégjegyzékszám: 01 09 870288
adószám: 13730848-2-41
képviseli: Tapodi Romanov Mihály
mint Eladó 2, a továbbiakban: Eladó 2
DOCAGE Informatikai Kft.
székhelye: 1025 Budapest, Csalán u. 35/a
cégjegyzékszám: 01-09-719058
adószám: 13107406-2-41
képviseli: Zih Katalin Emese
mint Eladó 3, a továbbiakban: Eladó 3

GAMAX Kft.
székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D
cégjegyzékszám: 01-09-067822
adószám: 10383571-2-44
képviseli: Dr. Homoimay Géza
mint Eladó 4, a továbbiakban: Eladó 4
‘A szerződés szövegében az alvállalkozóra, szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések abban az
esetben irányadók, amennyiben a teljesítésben alvállalkozó működik közre, Illetve ajánlattevő ajánlatában
szervezet, illetve szakember került bemutatásra. Egyéb esetben az alvállalkozókra, illetve szervezetekre és
szakemberekre vonatkozó rendelkezések a szerződés atkalmazása, értelmezése során figyelmen kívüt hagyandóak
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MVM BSZK Zrt. székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 54.
cégjegyzékszám: 01-10-048180
adószám: 25010075-2-43
képviseli: Suti Péter vezérigazgató ás Horváth Tamás műszaki igazgató együttesen
mint Eladó 5, a továbbiakban: Eladó 5

Eladó 1, Eladó 2, Eladó 3, Eladó 4 ás Eladó 5 a továbbiakban együttesen: Eladó
Vevő ás Eladó a továbbiakban együttesen: Szerződő felek!Felek
alulírott helyen ás napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett ás
önként csatlakozó intézmények részére “Szerverek ás tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése” tárgyban, uniós értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított
nyílt (TED 2017/S 104-207282) központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
első szakaszának első része eredményeképpen a Beszerző ás a Vevő között keretmegállapodás
jött létre (továbbiakban: KM), az alábbi tárgyban:,, Szerverek ás tárolók, valamint ezekhez
kacsolódó szolgáltatások beszerzése (]. rész Szerverek ás tárolólc valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése (x86»”
—

KM azonosítószáma: KMOISRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: nettó 60.000.000.000.- Ft
1.2.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt előzmény, a központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
első rászánek közbeszerzési dokumentumai, a KM, valamint Eladó ajánlati kötöttséggel
benyújtott ajánlata. A Szerződés ártelniezásánél sorrendben a Műszaki leírást, a KM
rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési
eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.3.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
6:63.~ (5) bekezdése szerint szokásjog ás üzleti gyakorlat alkalmazását.
1.4.
Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri ás a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja ás betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellákletét képező műszaki leírásban (]. számú melléklet) foglaltakat.
1.5.
Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:1 .* (1) 7.) pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.
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1.6.
Vevő „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”
tárgyban az 1.1. pontban rögzített Keretmegállapodás 2. része szerinti közbeszerzési eljárást
bonyolított le a verseny újranyitásával. Az eljárás során Eladó, mint Ajánlattevő tette a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Vevő által 2018. augusztus 21.
napján megküldött összegezésében Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, melyre
tekintettel Felek ajelen adásvételi szerződést kötik.
1.7. A nyertes közös ajánlattevő Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak Ajelen szerződést aláíró
Eladó, a Sysman Informatikai Zrt. a Szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös
aj ánlattevő nevében írj a alá.2
—

2.

—

A szerződés tárgya:

2.1. A jelen adásvételi szerződés az előzményben rögzített KM eljárás eredményeképpen, a
Vevő
a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye
megvalósítására jött létre.
—

—

2.2. A szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a Vevő megrendeli és
megveszi, az Eladó pedig eladja és hatáidőben leszállítja a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott 2 db adatbázis rack szervereket a működésükhöz szükséges
liceneekkel együtt (továbbiakban: eszköz).
2.3. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő eszközöket átvenni és azok
szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni az Eladó
részére.

3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.
3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a szerződés hatályba lépéstől számított 90 napon
belül leszállítja a szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban megjelölt
eszközöket a Vevő budapesti telephelyére: 1148 Budapest, Róna utca 54-46. Vevő fenntartja
magának a lehetőséget, hogy a teljesítés helye módosulhat más Budapest közigazgatási határain
belül található helyszínre. Felek a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerint a teljesítés helyének
módosítását, olyan módosításnak tekinti, amelynek feltételei előre megismerhető módon,
egyértelműen rögzítésre kerültek a jelen szerződésben.
Felek a szerződést annak hatálybalépésétől számított 90 nap határozott időre kötik (beleértve a
minőségi átadás-átvételt is) és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Vevő
előteljesítést elfogad a teljes mennyiség tekintetében.
3.3. A minőségi átadás-átvétel helyszíne Vevő aktuális budapesti telephelye, melynek pontos
címét Vevő a minőségi átadás-átvételt megelőző 10 munkanapon belül írásban közli az
Eladóval. A minőségi átvétel helyszínére Vevő szállítja át az eszközöket. A minőségi átvétel a
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A bekezdés abban az esetben válik a szerződés részévé, amennyiben a szerződést Eladó közös ajánlattevőként valósítja meg
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mennyiségi átvételt követő 10 munkanapon belül megtörténik, az Eladóval egyeztetett
időpontban.
3.4. A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
4.

A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, illetőleg megfelel a jelen szerződés
1. számú mellékleteként esatolt Műszaki mellékletben foglalt követelményeknek.
4.2. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leszállításra
kerülő eszközök bármilyen jellegű meghibásodást, illetve amennyiben kárt okoznak a Vevő
már meglévő eszközeiben, akkor a hibát a jelen szerződés 9. pontja szerint köteles elhárítani,
vagy a kárt köteles megtéríteni.
4.3. Amennyiben valamely Félnél ajelen 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.

4.4. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek helyett új szervezet
bevonása a Kbt. 138. ~-ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat meg, ha Eladó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt
felelt meg.
4.5. Eladó által megnevezett, a KM megkötésekor már ismert alvállalkozók és szakemberek,
mint teljesítési segédek a KM 4. számú mellékletében kerültek felsorolásra.
4.6. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a KM 4. számú mellékletében nevesitett
alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további alvállalkozókat
bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt
tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról
nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról benyújtani, hogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.7. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.

—

—

4.8. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
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tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely Feltétel vagy
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében feimáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
4.9. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
4.10. A külföldi adóilletöségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.11. A Kbt. 139. ~ (1) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező j ogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy ajogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teij es üzletág (a hozzá
tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó telj es szervezeti egység átruházásra kerül a
j ogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a
szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt
-

-

4.12. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
4.13. Szerződő felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybe vétele vonatkozásában a KM VIII.
pontjában (Alvállalkozók, titoktartás, ellenőrzés) foglaltak jelen szerződés teljesítése során is
irányadóak.

5.

A szerződés tartalma:

Eladó jogai. kötelezettsé~ei:
5.1.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó kizárólag olyan eszközöket szállíthat, amely az
eszköz gyártója vagy magyarországi képviselete által igazolt módon a gyártó garanciális és
support folyamataiba illeszkedik.
5.2.
Eladó feladata, hogy a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
vonalkódos, leltárszámos matricát minden eszközre helyezze el a szállítás előtt. A matricát a
Vevő biztosítja a szerződés hatálybalépését követő második munkanapon. Az Eladó a szállítást
3 munkanappal megelőzően köteles a Vevő részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban
(.xlsl.xlsx) megküldeni a szállítandó eszközökről készült kimutatást, melynek valameimyi
termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia: Vevő által biztosított vonalkód
száma, termék megnevezése, gyártói termékkód, termék gyári száma, termék, termék MAC
address-e.
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5.3.
A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (p1. az eszköz hátoldalára),
úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a termékenlcsomagoláson
elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le.
5.4.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az eszközökkel kapcsolatos műszaki követelményeket az
1. számú műszaki melléklet tartalmazza.
5.5.
Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket átadásátvételi eljárás keretében veszi át a teljesítés helyén (mennyiségi és minőségi átadás-átvétel).
5.6.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a működéshez szükséges liceneek átadása az eszközök
szállításával egyidőben kell, hogy megtörténjen licencigazolás formájában. Elektronikus
licencigazolás esetén annak adathordozón történő átadására is szükség van.
5.7. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott típusú, gyártmányú,
konf~guráeiójú és mennyiségű eszközt szállította-e le,
A leszállított mennyiség megegyezik-e az 5.4 pont szerinti kimutatásban feltüntetett
mennyiséggel,
leszállításra került-e a működéshez szükséges licenc, licencigazolás,
leszáflításra került-e a termék használatához szükséges dokumentumok,
leszállításra került-e ajótállást igazoló dokumentum.
-

-

-

-

5.8. A Vevő a raktárában biztosítja az eszközök átvételét munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között időszakban.
5.9.
Vevő az eszközök átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át
az eszközöket. A mennyiségi átadást követően vevő részéről aláírásra kerül a szállítólevél.
5.11. A minőségi átadás-átvétel során Vevő az I. számú melléklet 4. pontjában részletezett
műszaki elvárásoknak való megfelelést fogja vizsgálni.
5.12. A minőségi átvételt a Vevő
az Eladóval egyeztetett időpontban és az Eladó
képviselőjének jelenlétében a mennyiségi átvételt követő 15 munkanapon belül végrehajtja és
megfelelőség esetén a minőségi átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv kiállítását követően a
jelen szerződés 4. számú mellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylatot a továbbiakban
TIB állít ki az Eladó részére. A TIB kiállításával a Vevő igazolja, hogy teljesítés a Szerződés
szerinti tartalomnak megfelelt. Szerződő felek rögzítik, hogy a TIB kiállításának feltétele ajelen
szerződés 9. számú mellékletét képező „Licencinformációs adatlap” Eladó általi kitöltése és
Vevő részére történő átadása.
—

-

-

-

—

—

5.13. Az esetleges sikertelen minőségi átvétel esetén Vevő lehetőséget biztosít a műszaki
elvárásoknak való megfelelőség bemutatására, melynek határideje nem haladhatja meg az 5
munkanapot. Sikeresnek tekinthető a minőségi átvétel, ha az 1. számú melléklet 4. fejezetben
felsorolt műszaki paraméterek mindegyikét teljesíti a leszállított eszköz.
5.14. A minőségi átadás-átvételről a szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá 2
példányban, amelyből 1 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti meg.
A jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett eszközöket,
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dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét,
beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.
5.15. Az átvétel megtagadása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját
5.16. Az Eladó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt
a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő
szabad kapacitással rendelkezik.
—

-

5.17. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes
körűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar
jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a szerződés 1. számú
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

Vevő jo~ai, kötelezettsé~ei:
5.18. Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó
szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.
5.19. Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
5.20. A Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni, és az eszközöket
tételesen átvenni.
5.21. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e a Vevő információbiztonsága.
5.22. Vevő szavatol azért, hogy az Eladó teljesítéséhez általa az Eladónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

-

6.
A fizetendő ellenérték
6.1. A jelen szerződés tárgyát képező eszközök ellenértéke nettó 8.500.004.Ft+közbeszerzési díj+ Afa, azaz nettó NyolemiHió-ötszáznégy Forint ± közbeszerzési
díj+Afa, melyet részletesebben ajelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
A 6.1 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.
6.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a 6.1. pont szerinti ellenérték nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat, melynek alapja a Vevő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 %+AFA.
6.3. A közbeszerzési díj vonatkozásában a KlvI. 3. pontjában foglaltak az irányadóak. A
közbeszerzési díj összegét a Vevő az Eladón keresztül Ezeti meg a Közbeszerzési és Ellátási
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Főigazgatóság részére. A közbeszerzési díj összege az Eladó által kiállítandó számlában külön
sorban kerül feltüntetésre.
7. Fizetési feltételek
7.1. Eladó ajelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított 1 db számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő
által aláírt TIB alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki és azzal együtt nyújt be
Vevőnek. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi
jegyzőkönyv egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be
Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni a
Szállítónak.
7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla bruttó értéke a KÖFOP-3.2.9-16-20l6-00001
azonosítószámú „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs
ellátásánál” tárgyú kiemelt projekt terhére ún. utófinanszírozás keretében kerül az Eladónak
kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet előírásait is szem előtt tartva, banki átutalással kerül kifizetésre.
7.3. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
7.4. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
vállalkozási szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt azonosító számát KÖFOP-3.2.9-162016-00001.
-

-

-

-

-

-

7.5.
Eladó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Vevő általi kézhezvételét követő
30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a Vevő által a jelen szerződésben és a Ptk.
6:130. ~-ában részletezettek szerint. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem
befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható, szabályszerűen kiállított számla
beérkezésének napjától számítódik.
7.6. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
7.7. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1)
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7.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ümiepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.9. Vevő mentesül az késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól a számla értékének
megfizetése vonatkozásában, amennyiben Eladó a számlát nem a 7.5. pontban meghatározott
címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható
be.
—

7.10. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
7.11. Vevő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
8. Szavatosság
8.1.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó j ogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának
valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles niegtéríteni.
8.2.
Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyanjoga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
8.3.
Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
eszközök saját eszközei vagy azok felett jelen szerződés teljesftésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

-

8.4.
A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Ennek megsértése esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.
-

-

9. Jótállás
9.1.
Szerződő felek rögzítik, hogy a KI”I VI. 1. pontjában rögzített, jótállásra vonatkozó
rendelkezései, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban
foglaltak a tárgyi adásvételi szerződésre irányadóak.
Eladó jelen szerződés keretében a megajánlott eszközökre vállalt mértékű teljes körű 3 év (36
hónap) jótállást (garanciát) vállal. A jótállási idő kezdete az eszközök sikeres minőségi átadásátvétel napj ának időpontja.

9

9.2.
Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított eszközök kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított eszközök mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés 1.
számú mellékletben található műszaki specií~kációnak
9.4.
A jótállásnak a normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell
lennie. Eladó jótállás keretében az alábbiakat köteles elvégezni:
.
A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Vevő felé.
.
Eladónak amennyiben a hibát a bejelentéstől számított 8 órán belül nem tudja
elhárítani/kijavítani csereeszközt kell biztosítania a Vevő budapesti telephelyén,
amelynek a meghibásodott eszközzel teljesen mértékben megegyezőnek kell lennie.
.
Az eszközöket Eladónak kell oda- és elszállítania a Vevő budapesti telephelyéről.
9.5.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra
között teheti meg a gyártó által biztosított hivatalos ügyfélszolgálatán keresztül.
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
.
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
.
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
.
észlelt hibajelenség leírása,
.
hibabejelentés száma.
Szerződő felek rögzítik, hogy alkatrészcsere esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrész
jótállási ideje újra indul. A kicserélt új alkatrész és a kicserélt hibás alkatrész is a Vevő
tulajdonában marad.
9.6.
Amennyiben Eladó jelen szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, úgy a Vevő jogosult a meghibásodott
eszköz cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
9.7.
Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget— így különösen
a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget
az Eladó viseli.

—

9.8.
Eladónak telefonos, email és/vagy web alapú csatornákat kell biztosítania a leszállított
eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.
9.9.
A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie
a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható fel.
10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben meghatározott határidőre vonatkozó
kötelezettségét késedelmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős, úgy késedelmi kötbér
fizetésére köteles.
10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %‚ a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja ajelen szerződés 6.1. pontjában rögzített nettó ellenszolgáltatási érték.
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10.3. A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll választása szerint
a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

10.4. A 25 napot meghaladó késedelem esetén az Eladó jogosult a szerződést felmondani és
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés 6.t. pontjában
rögzített ellenszolgáltatás nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A
meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki az Eladó kártérítési felelősségét, melyért
helytállni tartozik.
10.5. Amennyiben az Eladó nem az egyedi szerződésben meghatározott terméket szállítja lea
teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke:
a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a II. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér
maximális mértéke 20%.
10.6. Szerződő felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér
alkalmazható. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb
igények érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján ajogosult hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
10.7.

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

10.8. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult beszámítani.
10.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1. A felek az ún. rendes felmondás jogát (a közös megegyezéssel való szerződés
megszüntetés lehetőségének egyidejű fenntartása mellett) kölcsönösen kizárják.
11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.
11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti,
—

—

11.4. Vevő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
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11.5. Vevő köteles a szerződést a Kbt 143. ~ (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal
a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen
szerződés 4.12. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felniondani.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

—

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő 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. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.9. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. ~ alapján a Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb j ogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha
az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.
11.10. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta
11.11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.
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
-

-
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-

személyek jogait sértené.
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.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.
13. Titoktartás
13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra 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. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
13.6. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
13.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatj a ki.
13.8. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
munkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot
tenni (7. számú melléklet).
14. Vis major
14.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes, a hibás teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye. Ajelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan
esetekre vonatkozik, amely az Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki
fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összemggésben
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kell állnia az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
meghiúsulással.
14.2. Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem
gátol.
14.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vjs maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy az Eladóhoz erről írásos értesítést küld.
15. Kapcsolattartás, értesítések
15.1.

A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a) Vevő részéről:
Név: Pastinszky Tamás
Beosztás: rendszerüzemeltető mérnök
Telefonszám: ± 36 1 795 7318
Mobiltelefon szám: ± 36 30 497 4274
E-mail cím: Pastinszky.Tamas@nisz.hu
és
b) Eladó részéről
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefonszám: 061 8833471
Mobiltelefon szám: 0620 999 9935
e-mail cím: endre.fodor~sysman.hu

15.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek:
Név: Molnár László Zoltán
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: ± 36 1 896 2885
Mobiltelefon szám: ± 36 30 692 7058
E-mail cím: Molnar.LaszloZoltan@nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapesolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
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15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerüen 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.
-

-

-

-

—

15.5.

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

j oghatályossá,

—

—

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. Az Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
16.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.3. Amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
16.4. Eladónak és a Vevőnek 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 körülményről 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 összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy
a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KIVI, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbáa magyarjog— különös tekintettel apolgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadók.
—
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16.7. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.
16.8. 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 ajövőbeni 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.
16.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály aldcént rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen szerződés szövegszerűen
nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
—

—

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvasták, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), Illetve szakemberek jegyzéke
Titoktartási nyilatkozat
Atláthatósági nyilatkozat
Licencinformációs adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Datum ~Ja~ü*

‚20 ‚oa k~

).

gaz’~ásagi vezérigazgató-helyette$ beszerzési és
logisztikai igazgat~ ~
NISZ Zrt.
I
‘
Vevő

Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.
Eladó
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nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

Rack szerver műszaki specifikációja

Adatbázis rack szerverek
Beszerzési igény: 2 darab adatbázis rack szerver szállítása az Ajánlatkérő központi raktárába.
A szervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
egy szerverben 2 CPU, összesen 8 core
számítási
erőforrás
legyen,
amelyhez
programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak
fizikai core számítható be, logikai core nem. A
szállítandó processzor: Intel Intel Xeon E52637 V4, vagy ezzel egyenértékű. Az
egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi
paraméterekben a megadott értéket vagy
jobbat
biztosítsa
az
egyenértékűként
megaj ánlott termék:
o Core szám: maximálisan 4, nem
ajánlható
nagyobb core számú
processzor
o CINT2006 Rates baseline: 475
o Max Memory Bandwidth: 76 GB/s
o Intel QPI Speed: 9,6 UT/s

PRMt 001:

.

256 GB RAM legalább, minimum DDR4
2400MHz-es DIMM sebesség,

.

Üzembiztonsági okok miatt maximum a
memória slotok fele használható fel.

.

csatlakozási lehetőségek a központi LAN/SAN
struktúrára:

PRM1 002:
PRM1 003:

o

tároló csatlakozás (SAN-FC): (2 db
x16 0bps) redundáns kialakításban

o

hálózati csatlakozás (LAN) (4 db x 1
0bps)

o

hálózati csatlakozás (LAN) (2 db x 10
0bps) SFP+ multi modusú dual LCJPC
vonali
meghajtó
(transceiver)
fogadására képes.

PRM1 004:
PRM1 005:

PRM1 006:

.

PRMt 007:

beépített tárolók: 1 darab RAID I tömb
legalább 2x3000B SAS 10K SFF HDD

4

.

PRMI 008:

RAID kontroller belső SAS diszkek számára,
minimum 2GB külön áramforrással védett
cache-memóriát kell tartalmaznia.

.

központi tárolóról Való rendszerindítási (boot)
képesség,

.

teljes körű távoli menedzsment biztosítása
(grafikus képernyő átvételt is beleértve),
virtuális média használattal együtt,

.

menedzselhetőség:
távoli
kiszolgáló
menedzselhetőség
biztosítása
grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális
média támogatás. A menedzsment port nem
lehet közös a „Csatlakozási lehetőségek”
pontban definiált produktív portokkal. A
menedzsment szoftver funkciói minimum a
következő területeket fedjék le:
o a szerver installációjának támogatása
o szerverek monitorozása
o esemény menedzsment (koníigurálható
riasztási szintek)
o teljesítmény menedzsment, amiben a
CPU, memória, file rendszer és
hálózati
terhelések
rögzítése
megtörténik

PRM1 009:

PRMI 010:

PRM1 Oil:

o preventív hiba beazonosítás, online
diagnosztika
o a szerverek RAID konfigurációjának
menedzsmentj e
o teljesítmény (tápellátás) monitorozás
ős intelligens fogyasztás menedzsment
o BIOS, Firmware frissítés lehetősége
o a
felhasználók
(rendszergazdák)
szerepkör
szerinti
megkülönböztetésének lehetősége.

PRM1 012:

PRM 1 013:

•

IPMI 2.0 protokoll támogatás,

.

a megajánlott szervernek a Microsoft HCL
listáján szerepelnie kell mint Windows Server
201 2R2 illetve Windows Server 2016 certified
eszkoz.
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.

Redundáns tápellátás ás hűtés maximális
kiépítettségre,

.

&zembehelyezéshez
kábellel együtt,

.

beépítő kerettel, sínnel ás kábelvezetővel
szükséges szállítani.

.

Amennyiben a menedzselhetőség előírásainak
(PRMI 011) teljesítéséhez licencek szállítása
szükséges, akkor ajánlatot kell tenni ezen
licencek szállítására is.

PRM1 014:
PRM1 015:
PRM1 016:

PRM1 017:

szükséges

minden

Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
PRM2 001:
PRM2 002:

Tápellátás
Hűtési igény

PRM2 003:

Levegőáramlás

PRJvI2 004:

Beszerelés

Szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű
Nem haladhatj a meg a rackszekrényenként a megaj ánlott
konfigurációra vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW
Minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt
hátrafele fújja ki
Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie
garancia és támogatás vesztése nélkül az Ajánlatkérőnél lévő,
47 U 600 mm x 1200mm rackszekrénybe.
Az ajánlott eszköz géptermi elhelyezése során nem szabad a
fentieken túl különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló
hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban
—

—

PRM2 005:

Különleges
feltétel

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Szállító feladatai
.

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az
Ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszínre, a meghatározott határidőknek
megfelelően

L’eszáliítandók
.
Leszállított és üzembe helyezett eszközök
.
A menedzselhetőség előírt funkcionalitásához szükséges licencek
.
Dokumentáció
o Hardver üzemeltetési dokumentáció
o Atadás-átvételi teszt terv
o Jótállás dokumentációi
o Lieenc igazolások (amennyiben szükséges)
o Telepítőkészlet
o Az eszközök rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi magyar
nyelvű dokumentum.
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A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat
elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. A
dokumentációnak meg kell felelnie a 41/2015 BM rendeletnek. Az Így elkészített
dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

Jótállási feltételek
Az Ajánlattevőnek minden részteljesítés esetében biztosítania kell a megajánlott termékekre
és az azokra vonatkozó szolgáltatásokra a bekerülési érték részét képező teljeskörű 36 hónap
jótállást.. Ajótállási idő kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja, amely a
teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
Meghibásodás esetén a meghibásodott diszkeket nem szükséges visszaadni az ajánlattevő
(vagy gyártó) részére (“Disk Media Retention”), azok az ajánlatkérő tulajdonában
maradhatnak.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül vagy javítást, vagy cserealkatrészt
szükséges biztosítania.
Jótállással kapcsolatos elvárások Ajánlattevő felé:
PRM3 001: Hibabejelentés lehetősége
PRM3 002: Hibabejelentés visszaigazolása
PRM3 003: Hibaelhárítás megkezdése
PRM3 004: Hiba elhárítása

hét minden napján 0-24 óra között
4 órán belül
8 órán belül
72 órán belül

Az Ajánlatkérő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg a gyártó által
biztosított hivatalos ügyfélszolgálatán keresztül:
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
.
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
.
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
.
észlelt hibajelenség leírása,
.
hibabejelentés száma.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.

—

így különösen a

—

Jótállás keretében biztosítani kell továbbá:
.
Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez;
.
7x24 órában hozzáférési lehetőséget a Gyártó szakértőihez, akik segítenek a felmerülő
problémák megoldásában;
.
az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések (BIOS, Firmware) díjmentes letöltési
lehetőségét.
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‚Sjt%NIsz
a a

M IE-759 10/B/S

Nt~NIZEI1
szoInÁurAlózRr.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman
Informatikai Zrt.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Zrt.

Cé~ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41

Uniós adószám: HU12948901

Kapcsolattartó adatai
Név: Fodor Endre

Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883-3471

email Cím: project®sysman.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037
Budapest, Montevideo u. 10.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca; házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Számlavezető bank
Neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: 12010381 -01385493- 00100000

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 elszámolás [áfa tv. Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(1’)]: nem
XIIIJA. fejezet, I 69.~.(h)]: nem
XV.-XVII. fejezet, 169.~.(p,gj]: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
nem
VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem
Milyen tevékenység alapján:

__________________________________

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
nem

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
nem

EVA [2002. évi XLII I. törvény]: nem

Dáturn:n?P.~A

Cégszerű aláírás:
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NISZ

MIE-75913/5

NEMZWFI ~NFOROMM’JMRÁC1öS
SZOLGÁLTATÓ Zkt

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely:

Dátum:

Eladó! Szállító cég neve:
Vevő:
NISZ

!

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TiBjóváhagyója)

Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék!szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme!dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Vevő képviselői igazolják, hogy az Eladó az árut, terméket vagy eszközt a Vevő telephelyére
szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést
igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
)a
teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló
szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
Az Eladó számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerzó’désben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(ióteuesítési) garancia, kötbér (Ft):
Eladó képviselője

Érték:

Vevő képviselője (1)

Vevő képviselője (2)
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A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke3
A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címw
Alvállalkozó feladata’

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.
4

3.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladatw
b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt, a Kbt. 62. * (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt.
VAGY
Csatolom
alvállalkozó azon nyilatkozatát, hogy nem áll az előírt, a Kbt. 62. ~
és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt

‚201
Aláírás

Szerződéskötésig kérjük kitölteni.
Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. 5(9) bekezdése szerinti eset fennáll.
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
““tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő
A NYILATKOZÓ
Természetes személy esetén:
Teljes neve:
Munkáltató:
Lakcíme:
Születési helye, ideje:
vagy
Jogi személy esetén:
Cég neve: Sysman Informatikai Zrt.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo
Cégjegyzékszáma: 01-10-044874
Képviselője: Hermesz Miklós

ii.

10. I. em.

Jelen nyilatkozatot tevő személy büntetőjogi és polgári jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti:
1.1.
A nyilatkozó a
és NISZ Zrt. között létrejött
számú szerződés alapján a jogviszonya
fennállása alatt és annak megszűnését követően is, a jogviszony megszűntétől számított 5 évig köteles
megőrizni a tevékenysége során tudomásárajutott 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 történő megszerzése,
hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala ajogosultjogos pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
1.2.
A nyilatkozó sem ajogviszony fennállása alatt, sem azt követően, a fentieken túlmenően sem
közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely a tevékenysége betöltésével
összefflggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a NISZ Zrt.-re vagy más, alábbiakban
meghatározott személyre hátrányos következménnyel járna.
1.3.
A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
tudomására jutott
a Ptk. 2:47. ~-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 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.
—

—

A fenti titoktartási kötelezettség különösen a következőket jelenti, illetve annak megtartása
érdekében a nyilatkozó az alábbiakra köteles:
2.

A nyilatkozó az I. pontban szabályozott körbe tartozó, a tevékenysége során tudomásárajutott,
a NISZ Zrt.-re, a felhasználókra vagy a NISZ Zrt. üzleti partnereire, illetve ezek tevékenységére
vonatkozó információt, tényt, adatot (ideértve különösen a NISZ által felügyelt IT rendszerek
felhasználóinak az adatait, az IT rendszerek rendszer paramétereit, a pénzügyi, gazdasági, üzleti,
marketing, értékesítési, informatikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi információkat, adatokat~ az
ilyen területeket érintő terveket, stratégiákat, eljárásokat, alkalmazott megoldásokat, továbbá a
partnerek, illetve a munkavállalók adatait) köteles megőrizni, és azokat saját célra sem közvetve, sem
2.1.
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közvetlenül nem használhatja Fel, harmadik személyeknek hozzáférhetővé nem teheti, illetve harmadik
személlyel nem közölheti.
A titoktartási kötelezettség szempontjából illetéktelen, harmadik személynek minősül minden
olyan személy, aki aNISZ Zrt-vel nem álljogviszonyban Vagy nem áll beszállítói/Vevőijogviszonyban.
2.2.

A nyilatkozó a tevékenysége során harmadik személlyel csak akkor közölhet a titoktartási
kötelezettségének 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 munkautasításból 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 tudomásárajutott
tényt, adatot/információt átadni.
A nyilatkozó a bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az üzleti titoknak minősülő
információról, 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
nyilvántartásban (így például a cégnyilvántartásban) szerepel, vagy amely esetlegesen a közérdekű
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség körébe tartozik, és ezért azt aNISZ Zrt. vagy partnere
már nyilvánosságra hozta.
Abban az esetben, ha a nyilatkozótól a tevékenysége során harmadik személy tény, adat, vagy
információ közlését kéri, a nyilatkozó erről köteles közvetlenül .. .-t(e-mail: u, tel.: ±36 1), és a NISZ
Zrt. Informatikai Biztonsági Igazgatóját (...‚ e-mail: .... tel: ...) tájékoztatni, és ha kétség merül fel a
tekintetben, hogy a kérés teljesítésére a nyilatkozó a NISZ Zrt-től származó munkautasítás (illetve
tevékenységi köre) alapján jogosult-, köteles közvetlenül a NISZ Zrt. kapcsolattartója (...‘ e-mail: ...‚
tel.: ±36 1 ...) utasítását kérni.
-

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

2.3.

A nyilatkozó csak azokkal a személyre szóló számítógépes és azonosítási jogosultságokkal élhet a
munkája során, amelyre a NISZ Zrt. felhatalmazza. Más munkavállaló személyesjogosultságait vagy
személyes azonosítását nem használhatja Fel ideiglenesen sem kivéve, ha erről a NISZ Zrt.
kapcsolattartó külön utasításban rendelkezik.
A nyilatkozó a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt
tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ Zrt. utasítása, vagy
előzetes engedélye alapján vihet ki az eredeti vagy őrzési helyéről, illetvejuttathat ki a NISZ Zrt.
számítógépes rendszerén (intranet, extranet, internet) keresztül. A nyilatkozó közösségi portálokon,
írott és elektronikus médiában, tudományos publikációban, szakdolgozatban, diplomamunkában,
konferencia kiadványban 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.
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A nyilatkozó a tevékenységével Össze nem függő célra nem készíthet másolatot, a
munkavégzése során birtokába került, Vagy a NISZ Zrt. által elérhető, a NISZ Zrt, vagy üzleti partnerei
tevékenységére vonatkozó vagy azzal összefüggő dokumentumról, adatról, információról, vagy a NISZ
Zrt.-vel munkaviszonyban álló személy adatáról. Ilyen adatot, információt a tevékenységével Össze nem
függő célra semmilyen módon semjuttathat ki a NISZ Zrt. Számítógépes rendszeréről és rendszeréből
továbbá saját tulajdonú külső meghajtókat pld. pendrive, merevlemez, a NISZ Zrt. tulajdonú
számítógépes rendszerekhez nem csatlakoztathat.
2.4.

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.
2.5.

A nyilatkozó a NISZ Zrt. kifejezett utasítása, vagy előzetes engedélye nélkül nem jogosult
bármely módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy közzétenni, terjeszteni, más munkához
felhasználni, nyilvánosan előadni vagy bemutatni, a NISZ Zrt, üzleti partnerei tevékenységére
vonatkozó, vagy azzal összefüggő, vagy más munkavállalóra és vagy egyéb személyre vonatkozó
olyan információt, 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 összefüggésben válik elérhetővé a nyilatkozó számára.
2.6.

-

-

-

-

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

-

-

A titoktartási kötelezettség megszegése a jogviszonyból eredő olyan súlyos
kötelezettségszegésnek minősül, ami ajogviszony megszüntetésére is alapot adhat.
A titoktartási kötelezettségnek ajogviszony fennállása alatt, vagy azt követő 5 éves időszakban történő
esetleges megsértése az adott eset összes körülményétől és ajogsértés következményeitől és a
felróhatóságtól függően kártérítési, illetve büntetőjogi felelősségre vonással isjárhat.
2.8.

-

3. Alulírott, kijelentem, hogy a fenti előírásokat megértettem, és kötelezem magam arra, hogy
feladataim ellátása során a fentiekben előírt rendelkezéseket megtartom. Kötelezem továbbá magam,
hogy a NISZ Zrt.-nél irányadó, ajogviszonyom alatt hatályos, a számítógépes rendszer használatára, a
különféle adatok és adathordozók kezelésére, illetve őrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
belső szabályzatokat, utasításokat és szakmai szokásokat betartom. Kötelezem magam, hogy az
Informatikai Biztonsági Szabályzatot nem sokszorosítom, és azt harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem teszem, át nem adom.
Vállalom, hogy a NISZ Zrt. által számomra hozzáférhetővé tett telefonkészüléket, számítógépet, és
elektronikus levelező rendszert csak a jogviszonyomból eredő tevékenységemmel összefüggésben
használom, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jogviszonnyal kapcsolatosan használatomban lévő, a “NISZ
által rendelkezésemre bocsátott telefon, számítógép, illetve levelező rendszer ellenőrzésre kerüljön,
ennek során az abban lévő adatokat a NISZ Zrt. megismerhesse és/vagy a velük kapcsolatos bármilyen,
jelen titoktartási körbe tartozó vélelmezett jog vagy egyéb hátrányt elhárítsa és/vagy velem szemben
érvényesítse.
4.

Jelen Nyilatkozatot bármely vita esetén annak céljára, a NISZ Zrt.-t illető üzleti titok megőrzése
érdekében kell értelmezni, így vita esetén az Üzleti titok körébe tartozik ésjelen nyilatkozat szerinti
védelmet élvez valamennyi olyan, a Nyilatkozó tudomására vagy birtokábajutott dokumentum, adat,
információ, ismeret, amelynek nyilvánosságra kerülése a NISZ Zrt. jogait vagy jogos érdekeit
hátrányosan érintené. Ajelen Nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnésétől
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számított 5 évig köti a Feleket. Nyilatkozó ajelen nyilatkozatot ajogkövetkezmények ismeretében,
minden befolyástól mentesen, saját kezűleg, az alulírott helyen és napon írja alá.

Aláírás

29

if

7. számú melléklet
a ÁÖ&)h.’t~.. nyilvántartási Számú szerződéshez
.

Eladó átlátbatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról Szóló 2011. CXCV. törvény 41.
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

* (6) bekezdésében foglalt

Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
01-10-044874
12948901-2-41
Hermesz Miklós

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja5 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
es Ellatasi Fotgazgatosag jogosult felmondani, vagy attol elallni

/

Kelt2018.~
Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. át/átható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt lOO%~
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külíbldi állam, a külfóldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külíbldi Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettös adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadőról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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Licencinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
____________________________________
Szerződésszám:
____________________________________
Számlaszám (adóügyi):
____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
____________________________________

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

__________________________________
__________________________________
____________________________________
____________________________________

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________

____________________________________
__________

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid &om
to):
EIőf~zetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Installation
Processor
Igen
Igen

_____

____________

Server ±
CAL
Egyéb

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

_____

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

_____________

-

Nem

:

.

n
.‚

5?

Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadój ának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szouivertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (3)1.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett
pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
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Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátunimal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös lieenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs
standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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