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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cé~egyzékszánt Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a
Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Váci úti 82.
Cégjegyzékszám: 01-10-049916
Adószám: 26490171-2-41
Bankszámiaszám: 10700024-24041 908-51100005
Képviseletében eljár: Várnagy Róbert értékesítési igazgató
mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

PREAMBULIJM

Vevő „Ilatármenti videokonferencia rendszer MCU licence” tárgyában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ~Kbt.) 112. ~ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban Vevő Eladót
nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek jelen adásvételi szerződést kötik.

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési dokumentumok,
valamint Eladó benyújtott ajánlata.

Amennyiben valamely, a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a
Felek közötti vitás kérdésre a szerződés és annak melléklete nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben

— a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz az:
o a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
• az Ajánlattételi felhívásban
. Dokumentációban (Részvételi felhívás és annak meflékletei) és

— Eladó ajánlatában, foglaltak az irányadóak.

Szerződő Felek rögzítik’ bogy jelen jogviszonyhan a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. iv. 6:63. ~ (5) bekezdése szerint
szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.

Felek kijelentik, bogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák. így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.
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1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a jele» szerződés 1. számú
mellékletében (a továbbiakban; I. számú melléklet) meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített termékeket.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS
HATÁRIDEJE ÉS HELYE

2.1. Felek a szerződést határozott időre kötik. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott
termékeket Eladónak a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kell aktiválnia, a
licencekövetés időtartama az aktiválástól számított 12 hónap. A szerződés mindkét fél általi
teljesítéskor szűnik meg.

2.2. Eladónak Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített termékeket jelen szerződés hatálybalépést követő 5 munkanapon belül kell leszállítania
és Vevőnek átadnia.

2.3. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
(továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése
szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon. Vevő
haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni a jelen pontban meghatározott Feltételek
teljesüléséről.

2.4. Vevő előteljesítést elfogad.

2.5. A teljesítés helye: a licenceket képviselő aktiválási kódokat Vevő 1148 Budapest, Róna utcai 54-
56. szám alatt található telephelyére kell leszállítania, illetve a Vevő kapcsolattartójának e-mail
címére és a licensz@nisz.hu címre kell megküldenie.

2.6. Eladó Vevőt — kapcsolattartója útján — legalább 24 órával korábban köteles értesíteni a szállítás
(megküldés) időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított
termék tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg.

3. A TELJESÍTÉS MÓDJA

3.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

3.2. Eladónak biztosítania kell Vevő számára ajelen szerződés tárgyát képező licencekhez kapcsolódó
szoüverkövetést a licencek felhasználási jogának lejártáig. Eladónak a jelen pont szerinti feladata
keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott új szoftver verziókat, módosításokat és javításokat
haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell bocsátania.

3.3. 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.
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3.4. Eladó a Kbt. 65. ~ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szervezeteket, szakembereket.

3.5. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek vagy szakemberek helyett Új
szervezet vagy szakember bevonása a Kbt. 138. ~-ában foglalt esetben és feltételek szerint
valósulhat meg, ha Eladó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a
közbeszerzési eljárásban az adott szakemberrel vagy szervezettel együtt felelt meg.

3.6. Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók és szakemberek, mint
teljesítési segédekjelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra

3.7. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül 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, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

3.8. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében már
nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét),
valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.

3.9. Á jelen szerződés 5. számú mellékletében 2) pontjában megnevezett, alkalmasság igazolásában
részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó a
3.8. pont szerinti a bejelentésével együtt köteles benyájtani azokat a dokumentumokat is, melyek
igazolják, hogy Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
mininumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a
szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti
alkalmassági minimum követelményeknek Eladó új alvállalkozó bevonásával felel meg, a
bejelentésében az 3.10. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.

3.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban
bekövetkező, jelen (3.) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésinódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. 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.

3.11. 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
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 fem~áfl a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

3.12. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a Vevő
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részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap, melléklet elnevezése: Nyilatkozat Partner
Adatairól).

4. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

4.1. Jelen szerződés tárgyát képező termékek egységárát, árát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

4.2. Jelen szerződés értéke 23.778.000 Ft ± ÁFA, azaz huszonhárommillió
hétszázhetvennyolcezer forint + általános forgalmi adó.

4.3. Az 4.2 pontban valamint jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak a szerződés
időtartamára kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.

4.4. Az 4.2 pontban meghatározott ár 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.

4.5. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teij esítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Eladó jelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által
aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt
be Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet).

5.2. Eladó szerződésszerű teljesítését követően 1 db számla benyújtására jogosult. A benyújtandó
számla kötelező melléklete a Vevő arra feljogosított — jelen szerződésben meghatározott -

képviselői által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, melynek hiányában Vevő jogosult
visszaküldeni a számlát.

5.3. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, FE: 133.) küldi.

5.4. A számia kiállításával kapcsolatos követelmények:

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti InfokonMnunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,

- a számlának meg kell felelnie az általánosforgalmi 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 számla kézhezvételét követő 30 napot,
- a számlán Fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
— a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

5.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Vevő általi kézhezvételét követő 30 napon
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belülbanki átutalással kerül kifizetésreajelen szerződésben és aPtk. 6:130. ~-ábanrészletezettek
szcrirn. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos
fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

5.6. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

5.7. A 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.

5.8. Eladó a késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint
jogosult késedelmi kamatra.

5.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, i]nriepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a kővetkező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

5.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
az 5.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

5.11. Vevőjelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.

5.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összeWggésben 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.

6. Áni~ÁS-ÁTvÉTEL SZABÁLYAI
6.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás

keretében veszi át a teljesítés helyén.

6.2. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek rendeltetésszerű,jogszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen sz alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

- licenc igazolás
- a Hcencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
- a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
- a maximális nevesíthető (egyedileg regisztrálható) felhasználószámot (db)
- a maximális konkurens felhasználószámot (db) (amennyiben ez értelmezett)
Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére a
teljesítés során megadni.

6.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta-e. Vevő az átvételt
inegtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

6.4. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel
időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, 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. Az átvétel megtagadása esetén
a jelen pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel megtagadásának az okát valamint a
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megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját. Vevő a licencek átvételét a sikeres átadás-átvételről
felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja, melynek melléklete a Vevő képviselője által aláírt
szállítólevél (melyen Fel kell tüntetni jelen szerződés azonosító számát, Vevő nevét és székhelyét)
egy példánya.

6.5. Az átvétel megtagadása esetén Felek megismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a
6. pont vonatkozó rendelkezéseit kelt megfelelően alkalmazni.

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

7. TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

7.1. Eladó jelen szerződés I. (,‚Szerződés tárgya”) pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, tételesen felsorolt termékek átadás-
átvétele sikeresen lezárult. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen
szerződésben meghatározott képviselőjének a licencek sikeres átvételét igazoló átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy példányát, mely(ek)nek átvételét követően Vevő haladéktalanul köteles
kiállítani a teljesítést igazoló bizonylatot (4. számú melléklet). Vevő a teljesítést igazoló bizonylat
kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az előzőekben meghatározott dokumentumokat
nem vagy nem teljes körűen adja át.

7.2. Vevő a Kbt 135. ~ (1) bekezdése szerint köteles a szerződésszerű teljesítéstől számított 15 naptári
napon belül a teljesítést elismerni, Teljesítést Igazoló Bizonylatot kibocsátani, vagy a teljesítés el
nem fogadásról nyilatkozni.

7.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítést nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

7.4. Vevő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a szerződésben megnevezett teljesítésigazoló
személy(ek) jogosult(ak).

8. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK~ SZAVATOSSÁG

8.1. Vevő az ellenérték niegfizetésével nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén
visszavonhatatlan — adott licencre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott számú
felhasználóra vonatkozó, a szerződéskötéstől számított 12 hónapra szóló felhasználási jogot
szerez a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencekre és a hozzá tartozó
dokumentációkra a licence szerződésében részletezettek szerint. Vevő jelen pont szerinti
felhasználási joga kiteijed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a licencekről biztonsági
másolatot készíthet.

8.2. Vevő ajelen szerződés keretében átadott licenceket kizárólag ajelen szerződésben, valamint adott
licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja, és nem jogosult azokat harmadik
személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átadni. A Vevő a licencekről — biztonsági másolat
kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azokat nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem
adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet annak érdekében, hogy
a licencekkel megegyező forráskódot hozzon létre. A licencek használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek cl, külön nem használhatóak.

8.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező licencek az átadáskor
megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban. szabványokban előírt
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feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű használatra
alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának valótlanságából a Vevőt
érő minden kárt köteles megtéríteni.

8.4. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő jelen
szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8.5. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű - a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.

8.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését követően
is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő
— a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
— a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

8.7. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban fehnerült minden kárát és
költségét.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

9.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, úgy az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy
hibás teljesítés) Mggően — késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja
a késedelemmel érintett termék nettó értéke.

9.3. Eladó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér
mértéke: 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja hibás teljesítéssel érintett termék nettó értéke.
Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett nem érvényesítlieti a szavatossági igényeket.

9.4. Amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést követ el, jogos ok nélkül nem teljesít vagy a
teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a szerződés nettó ellenértéke 30 %-át meghiúsulási kötbérként követelni.
Nemteljesítésnek minősül, amennyiben Eladó késedelme eléri a 28 napot.

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

9.6. 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.

9.7. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő— a Polgári Törvénykönyvről szóló 2003. évi V. törvény (Ptk.)
6.187. g-ának (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
menetesíti a teljesítés alól.

10. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
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10.1. Jelen szerződést Eladó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással nem
szüntetheti meg.

10.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják’

10.3. 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) a késedelmi kötbér a 9.2. pont alapján eléri a maximuinot,
c) a hibás teljesítéssel érintett feladatok, szolgáltatások száma több, mnit 2,
d) jelen szerződés 8.6, 10.4. és 12.9. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — Jelen szerződésben meghatározott

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

10.4. Vevő köteles a szerződést 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.

10.5. 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 10.3.
pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti
felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.6. 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.

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

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

11. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

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

szerződéseik megsértését.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely szerint

jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogait sértené.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy felszámolási

eljárás, vagy végelszámolás.
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- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük olyan per vagy olyan hatósági
vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná Jelen szerződésben megszabott
kötelezettségei teljesítésében.

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

12. TITOKTARTÁS

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

12.2. 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.

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

12.4. Az Eladó a Vevő előzetes Írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

12.5. 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.

12.6. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és csak
olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.

12.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, &ásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja
ki.

12.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13. VIS MAIOR

13.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely 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 össze~iggésben kell állnia az Eladó
tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

13.2. Vis maior esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az lEladónak 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.

13.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
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vis major 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.

14. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTEstTÉ5EK

14.1. Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult személyek:

a) Vevő részéről:
Név: Abonyi Zoltán
Beosztás: videokonferencia rendszerek osztályvezető
Mobiltelefon szám: ±36 30 538-6642
E-mail cím: abonyi.zoltan~nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Erdélyi Ferenc
Beosztás: Ugyfélnienedzser
Telefonszám: ±361 412 3000
Mobiltelefon szám: ±3630 525 5434
E-mail cím: ferenc.erdelyi~stream11et.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy:

Név: Onder Zoltán
Beosztás: hang-és videorendszerek üzemeltetési igazgató
Mobiltelefon szám: ±36 30931-1335
E-mail cím: onder.zoltan@nisz.hu

Név: Abonyi Zoltán
Beosztás: videokonferencia rendszerek osztályvezető
Mobiltelefon szám: ±36 30 538-6642
E-mail cím: abonyi.zoltan®nisz.hu

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

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) 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.

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

14.6. 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 kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott
levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. A SZERZŐDÉS TARTALMÁNAK ÉRTELMEZÉSE, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

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

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

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

15.4. 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.

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

15.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a polgári
to~~rvéiiykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény — az irányadók.

15.7. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi,
hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított S napon
belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól
elállni.

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

15.9. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti 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.
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l5.lO.Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletetek:

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt 5 (üt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2018.október

Sz~ltán Attila
vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokoinmunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vevő

~~oÁ&. ÁÁ ~

Streamn~t Zrt.
1138 Budapest, Váci út 182.
Adászűm: 2649D171~2-41

~3strepmnet

Várnagy Róbert
értékesítési igazgató

Streanuiet Kereskedelmi és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Eladó

7’”SZ 7’Zi”

Obk.d~.’}J’p”L. C~ttL~”~
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L számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

MŰSZAKI LEÍRÁS

„Határmenti videókonfereneia rendszer MCU licence”

beszerzés

13.oldal
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1. Általános elvárások

A NISZ Zrt. meglévő videokonferencia központjába, a szolgáltatások zökkenőmentes
fenntartása érdekében, licence beszerzését tervezi lebonyolítani.

Az ajánlott termékeknek alkalmasaknak kell lenniük a NISZ meglévő videokonferencia
in&astruktúrájával történő teljes körű együttműködésre.

A licence aktiválás hatáérideje: a szerződés hatályba lépésétól számított 5
munkanapon belül

Az alábbi tételek beszerzése szükséges:

Tétel Termékazonosító Termék név Memiyiség

konkurcus FuflHD
hívás Támogató MCU 14 db1

PEX2-CAPACITY- rendszer port-licence
12

konkurens Fu11HD
Támogató MCU 5 db2 hívás

rendszer vmr-licencePEX3-VMR-1 2
konkurens Fu11HD

hívás Üzemviteli MCU3 132db
PEX2-CAPACITY- rendszer port-licence

12
konkurens Fu1IHD ‘

IJzemviteli MCU4 hívás 105 db
rendszer vrnr-licencePEX3-VMR-12

táblázat 1.: beszerzendő tételek

Jelen beszerzés kapcsán érintett, az Ajánlatkérő meglévő központi rendszerének eleme:

• Pexip Infinity Conferencing Platform - MCU

14
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2. Műszaki elvárások
2.1 Támogató MCU rendszer port- licence (1-2. tétel) elvárások

Támogató és teszt végberendezések hívási képességének biztosítása érdekében, az
Ajánlatkérő központi támogató MCU eszközébe PORT- és VMR-licence biztosítása.

Licence beszerzéssel kapcsolatos elvárás:

. egyidejű (konkurens) Full}ID hívás támogatása: minimum 14 db
‘ egyidejű (konkurens) szoba (VMR) támogatása: minimum 5 db
. céleszkőz: Pexip Infinity Confereneing Platform - MCU, szoftver verziói: 15

Build: 35724.0.0
. érvényességi időtartam: 12 hónap
‘ a PEX2-CAPACITY-1 2 termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű PORT

licence, mely a megjelölt céleszközzel kompatibilis illetve betölthető
‘ a PBX3-VMR-12 termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű VMR licence, mely

a megjelölt céleszközzel kompatibilis illetve betölthető.

2.2 Üzemviteli MCU rendszer port- licence (3-4. tétel) elvárások
Uzemviteli végberendezések hívási képességének biztosítása érdekében, az Ajánlatkérő
központi üzemviteli MCU eszközébe PORT- és VMR-licence biztosítása.

Licence beszerzéssel kapcsolatos elvárás:

• egyidejű (konkurens) Fu1IHD hívás támogatása: minimum 132 db
. egyidejű (konkurens) szoba (VMR) támogatása: minimum 105 db
. céleszkőz: Pexip Infinity Conferencing Platform - MCU, szoftver verziói: 15

Build: 35724.0.0
o érvényességi időtartam: 12 hónap
. a PEX2-CAPACITY-l2 termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű PORT

licence, mely a megjelölt céleszközzel kompatibilis illetve betölthető
‘ a PEX3-VMR-l2 termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű VMR licence, mely

a megjelölt céleszközzel kompatibilis illetve betölthető.
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Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő sz~Ichelye:

2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Ajánlattételi lap

MÁN lATr~TELl lAP
MÁNI.ATI ÁR RÉszLrEz~sE

„Határmentl videokonferencia rendszer MCU licenc&’
tárgyú. közbeszerzési eljárás

STREAM N FT Kereskedelmi és Szo!~áltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
1 1138 Budapest, Váci út 182.

Ajánlati adatok

Tétel Terniék ~ Mennyiség Egységár, ajánlati P~ánlatl ár
(db) ár nettó Ftjdb Összesen nettó Ft

1. Támogató MCU rendszer port-licence 14 138030 . 1 932 000

2. Támogatö V’CLJ rendszer vmr-licence 5 33 000 165 003

3. ÜzemvitelI MCU rendszer port-~icence 132 132030 18 216 ODD

4. Üzemviteli MCU rendszer vrnr-hcence 105 3465000

1±2±3+4, AjánlatI ár rnindösszesen (nettó Ft)2 23 778 DOG

A megajánlott terméket 27 %AFA Lerhe~.

Budapest, 2028,06 13,

Streamnet x~,
1136 H~~dapns( Vaci 1”, 132.
r’roriza.n 1~5G7ío12’l

2!~streamnet

c~gszerű rliíírás(otz)

‚J3nl,t:~:El €nten rrrj~ l.n:3~ ~r ktt~)5 leél es &.bd r~’ TQ LI
2 Kérjük iz ill mczrdoli dm1 szccp:tctni a Lolvasalapen.
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.0% 3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
• O t N I S Z k’fl~91WiL1~

NEMZETI INFGKOMMUNII~CIÓS . . .

SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nyilatkozat Partner adatairol

Azonosito adatok
Teljes név ~cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Streamnet Kereskedelmi és SzoJgáltató
Zártkörííen Működő Részvénytársaság Streamnet Zrt.
CéEie2yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-049916
Adószám: 26490171-2-41 Uniós adószám: HU26490171

Kapcsolattartó adatai ___________________________________________________
Név: Erdélyi Ferenc j Beosztás: Ü~yfélmenedzs er
Telefonszám: ±361 412 3000 J E-mail Cím: fereuc.erdelyit~streamuet.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószánb város, utca, hózszám): Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 182.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (orszáz irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a kovetkezőket is ki kell tólteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, hózszám):
Cégnév: ________

Számlázási cím (ország,_irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank

Neve: cm Bank Zrt.
Baakszámla száma: 10700024- Bankszámla devizaneme: HUF
24041908-51100005

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

Pénzforgalmi Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 1 69.~ (1)]: NEM
elszámolás [áfa tv. elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.* XV.-XVII. fejezet,
(h)]: NEM 169.* (p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa Alanyi mentesség [áfa Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
tv. l69.*’~n)]: tv. XIII fejezet]: NEM fejezet]: NEM
Milyen tevékenység Milyen tevékenység alapján:
alapján:_NEM
KATA [2012. évi KIVA [2012. évi EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM
CXLVII. törvény]: CXLVII. törvény]:
NEM NEM

Dátum: 2018. 10. ~
~tFewiu~et ~Ff.

1138 Budapest Váci út 182.
Acioszám: 26490171.2.41

;s~streamnet

aláírás:
PH
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4. számú melléklet a nyilvántartási Számú
szerződéshez

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: I Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TlBjóváhagyója)
Nemzeti lnfokommunikácjós
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

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

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
aszerződésben meghatározottegyébdevizúban Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (i)

Megrendelő képviselője (2)

nyilvántartási számú szerződéshezS. számú melléklet a ...
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A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozú(k), szakemberek jegyzéke

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata:-
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevoimi a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t.

3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet neve: -

Szervezet székhelye/címe: -

Szervezet feladata: -

Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került: -

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

b) Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

Nyilatkozoni, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(rak) a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2018
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