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Szerződés nyilvántartási szám
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEE azonosító: 20030
Székiiely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Banksz&rnlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Kopcsányi Tibor (beszerzési és logisztikai igazgató) és
Konez András (gazdasági vezérigazgató-helyettes)
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a
Cég neve (közbeszerzési vevőszolgálat) :Sysrnan Inforniatikai Zn.
Adószám:
12948901-2-41
Székhely
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
KEF azonosító:
200365
Cégjegyzék szám:
01-10-044874
Bankszáinla szám: 101 00833-56598700-01000001
Képviseli:
Hermesz Mildós
Cég neve:
CLARMONT J.S. ESt
Adószám:
13730848-2-41
Székhely
1054 Budapest, Tüköry utca 3.
KEF azonosító:
201318
Cégjegyzék szám:
01 09 870288
Képviseli:
Tapodi Romanov Mihály
Cég neve:
DOCAGE Informatikai Kit
Adószánt
13107406-2-41
Székhely
1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.
KEF azonosító:
200528
Cégjegyzék szám:
01-09-719058
Képviseli:
Zih Katalin Emese
Cég neve:
Gamax ESt.
Adószánt
10383571-2-44
Székhely
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D
KEF azonosító:
100160
Cégjegyzék szám:
01-09-067822
Képviseli:
Hoinomiay Géza
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Cég neve:
MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt.
Adószám:
25010075-2-43
Székhely
1117 Budapest, Budafoki út 54.
KEF azonosító:
201288
Cégjegyzék szám:
01-10-048180
Képviseli:
Suti Péter és Horváth Tamás együttesen
Cég neve :
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt.
Adószám:
12402179-2-42
Székhely
1142 Budapest, Szihalom utca ‘7.
KEF azonosító:
200082
Cégjegyzék szám:01 -10-043883
Képviseli:
Kocsis László
mint Vállalkozó2 (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott

helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (1. rész: x86 )
tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző
és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonositószáma: K.MO1O4SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Áfa.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Vállalkozó közösen teljesíti.
A konzorciumi tagok egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen
szerződést aláíró Vállalkozó meghatalmazás alapján a(z) összes konzorch1mi tag nevében hja
alá.
—

—

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget válla Inak.3
2.

A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A „KIH eszkö;ölÉ száUítói támogatása” tárgyú eljárásban jelen szerződés alapján
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az I. számú mellékletben (műszaki leírás)
-

-

2

A keretmegúllapedásos eljárás első részében közös ajánlatot te’ő ajánlatie’ők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös

ajánlatte’ öL száma szerint bővítendö.
‚ A bekezdés abban az esetben ‚ ijlik a szerződés részé’ é. tuuenn’ hen a szerződést Vállalkozó közös ajánlatle’ öként. konzoreinnihan
‚alósítja meg
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meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített
elemekből álló szolgáltatások nyújtását.
2.2. A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások nyújtását és számlakiállítást a Sysman
Informatikai Zrt. teljesíti.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1 Jelen szerződés in indkét fél aláírása napján lép hatályba.
3.2 Felek jelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre, a szerződés hatályba
lépésének napjától számított 12 hónapra kötik és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik
meg.
3.3 Felek rögzítik, hogy a műszaki leírásban részletezett szolgáltatásnyájtás megkezdésének
napja a szerződés hatálybalépésének napja.
4.

A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás:

4.1 A teljesítés helye: Megrendelő székhelye Budapest, 1081 Csokonai u. 3. és valamennyi
üzemeltetési helyszín Budapest közigazgatási határán belül.
4.2 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:
Név: Elek József
Beosztás: Alapinflastruktúra üzemeltetési osztályvezető
Telefonszám: +3617957155
Mobiltelefon szám: +36304759069
E-mail cím: Elek.Jozsef(~nisz.hu
b) Vállalkozó részéről:
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefonszám: 061 8833471
Mobiltelefonszám: 0620 999 9935
E—mail Cím: endre. fodoitá~svsman. hu
4.3 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és in&astruktúra üzemeltetési igazgató
Telefonszáin: +3617953189
Mobiltelefon szám: ±36209628584
E—mail cím: juhasz.attila®nisz.hu
és
Név: Elek József
Telefonszáin: +3617957155

-‚
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Mobiltelefon szám: ±36304759069
E-mail cím: Elek.Jozsef(2~nisz.hu
4.4 Felek a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 4.2-4.3 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 4.2-4.3 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.
4.5 Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot Vagy
egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) 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.
—

4.6 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 küldeniényt 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.
—

—

4.7 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.
5.

A űzetendő elleitérték:

5.1 A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
5.2 A Vállalkozót megillető havidíj nettól.000.000,- Ft ±közbeszerzési díj± ÁFA, azaz egymillió
forint ±közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó.
5.3 A Vállalkozót 1 óra help desk szolgáltatásért nettó 1058,- Ft+közbeszerzési díj+ ÁFA összeg
illeti, azaz ezerötveirnyolc forint ±közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó.
5.4 A szerződés keretében teljesített heLpdesk óraszám nem haladhatja meg a jelen szerződés I.
számú mellékletében meghatározott 2496 óraszámot.
5.5 A jelen szerződés értéke (a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak
alapján) nettó 14.640.768
Ft+kőzbeszerzési díj+AFA, azaz nettó tizennégymillió
hatszázncgyvenezer-hétszázhatvannyolc forint+közbeszerzési dij+AFA.
‚-
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5.1 Az 5.1 és 5.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatban Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Me~rendelő
általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + APA. A
közbeszerzési díjat a Megrendelő az Eladón keresztül fizeti meg a KM V.3. pontjában foglaltak
szerint.
5.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja,
ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
6.

Fizetési feltételek:

.

6.1 A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
6.2 Vállalkozó a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott díjra a szerződésben és műszaki
leírásban meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt
követően, a megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján havonta 1 db
számla szerint jogosult. A számla kiállítására a Kbt. 135. ~ (1), (5)-(6) bekezdése valamint a
Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően kerül sor.
6.3 Tört hónap esetén a fizetendő díj a tárgy havi díj naptári napokra számolt arányosított része.
6.4 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat.
6.5

Vállalkozó a szánMát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
postafiók címére (1389 Budapest, PE:133) küldi,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) előírásainak.
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma
mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozói szerződés számot
valamint fizetési határidőként 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszániot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntemi a „számla” elnevezést.
-

-

-

-

6.6 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított szám lának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Vállalkozónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
6.7 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizet a Vállalkozónak.
6.8 Vállalkozó nem tizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (‚1) bekezdés Ic) pont ka)—kb pontja szerinti feltételekriek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
6.9 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.IOA Vállalkozó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
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6.11 A számlához a Kbt. 135. * (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A
számlán csak a KM hatálya alá tartozó temiékek szerepelhetnek.
6.12A Vállalkozó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
7.

A teljesítés módja:

7.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége,
egységára, ára) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére.
7.1.1 Vállalkozó
jelen
szerződésben
meghatározott
feladatai
teljesítéséhez
a
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett
alvállalkozókat veheti igénybe.
7.1.2 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ rendelkezéseit, valamint a
KM rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.1.3 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt
fizetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába
terheli.
..

-

7.1.4 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény
áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell
a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés
megküldése nem záija ki jelen szerződés 9. pontjában foglaltak alkalmazását.
7.1.5 Megrendelő minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben
lehetővé teszi Vállalkozó képviselőinek belépését a szolgáltatás ellátásához
igazodóan Megrendelő által megjelölt helyszínekre.
-~

—.

7.1.6 Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot
és dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához
szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.
7.1.7 A Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a jelen szerződésben
meghatározott feladatok telj esítéséhez szükséges szakértelemmel. jogosu ltságokka I és Ice llő
szabad kapacitással rendelkezik.
—

—

7.1.8 Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem
a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.
7.1.9 Vállalkozó a szerződésben foglalt’ valamint a teljesítés során tudomására jutott
információkat köteles bizalmasan. üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése
során tudomására jutott Üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik
személlyel olyan adatot. amely a teljesítéssel összeüiggésben jutott tudomására, és amelynek
közlése a Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés
6
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teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő
által előzetesen, Írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Vállalkozó
teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.
7.1.10 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
7.1.11 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a Kbt. 136. * (1) bekezdése
szerinti meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 5. számú mellékletként került csatolásra.4
7.1.12 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
7.1.13 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
8.

Teljesítésigazolás

8.1 Vállalkozó a tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítása érdekében a tárgyhónapot
követően 10. napig köteles Megrendelő 4.2 pontjában meghatározott képviselőjének átadni a
tárgyhónapban teljesített szolgáltatásokról szóló kimutatást, melyben megbontásra kerül, hogy
mely feladatok kerültek elvégzésre a havidíjas támogatási szolgáltatás vonatkozásában és melyek
az óra alapú támogatási szolgáltatás vonatkozásában.
8.2
Megrendelő a hibajavítás megtörténtét
szükség esetén, bárn~ely fél kérésére
a
munkalap aláírásával igazolja. Ebben az esetben Vállalkozó Megrendelőt tájékoztatja a hiba
elhárításáról és haladéktalanul köteles a munkalapot Megrendelő képviselőjének aláírás végett
megküldeni. Megrendelő képviselője a munkalap kézhezvételét követő 2 munkanapon belül
köteles a munkalapot aláíit és Vállalkozónak visszaküldeni, illetve amennyiben nem ért egyet
amiak tartalmával jelezni a Munkalappal kapcsolatos kifogását. A 8.1 .pont szerinti kimutatáshoz
a térgyhavi helyszíni támogatásokról felvett és aláírt niunkalapokat mellékelni kell a jelen pont
szerinti esetben.
—

—

—

—

8.3 Megrendelő a 8.1-8.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 15 napon belül kiállítja a
tárgyhavi Teljesítést Igazoló Bizonylatot. Megrendelő a tárgyhavi teljesítésigazolás kiállítását
mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó a 8.1-8.2 pont szerinti dokumentumokat nem, vagy
nem teljeskörűen vagy nem a hivatkozott pontban előírt tartalommal nyújtotta be. Amennyiben
Megrendelőnek az átadott dokumentumokkal, a tárgyhónapban nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban észrevétele van, azt haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozónak és Felek a kérdésről
a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására meghatározott határidő lejártáig egyeztetést tartanak.
8.4 Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják.
9. Hibajavítással kapcsolatos elvárásokMegrendelő hibabejelentését Vállalkozó alábbi
elérhetőségeinek va lamelyikén teheti meg:
Web alapú igénybejelentő rendszer:

-

E—mail Cím: sqJ)porua svsman. hu
Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része. ha Vállalkozó l’üllNdi adóillelőségű
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Telefonszám:.±361 883 3470
Hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését a műszaki leírásban rögzítettek szerint az
adott szupport szintnek, súlyosságnak megfelelő hiba bejelentés fogadása oszlopban megadottak
alapján a meghatározott határidőn belül írásban (faxon,e-mailen vagy elektronikus hibajeggyel)
meg kell erősítenie.
-

—

9.2 A hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
-

a meghibásodás időpontja,

-

a hibajelenség leírása,

-

a hibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések,

-

a hiba prioritása (kategóriája),

-

a hibát bejelentő személy neve, beosztása,

-

a hibabejelentés ideje

9.3 Hibakategóriák:
o

Kritikus hiba: (Si) A Műszaki leírásban felsorolt IT eszközök valamelyikének olyan hibája,
amelyre cserealkatrésztlmegkerülő és/vagy kiváltó megoldást nem tud ajánlani az
Ajánlattevő, és amely az Ajánlatkérő normális üzletmenetétlügymenetét jelentős mértékben
akadályozná (példa: a fhnkciót biztosító modulok működését támogató eszköz leáll,
adatvesztés fordul elő; a rendszer működése az eszköz meghibásodása miatt a
használhatatlanságig lelassul; az eszközök meghibásodása miatt a rendszer többször leáll
vagy újraindul).

o

Súlyos hiba: (52) A Műszaki leírásban felsorolt IT eszközök valamelyikének olyan hibája,
amely az Ajánlatkérő normális üzletmenetét/ügymenetét inegnehezítené, késleltetné (példa:
üzleti műveletek/ügymenet szerinti alkalmazásokban szereplő végrehajtás nem működik).

o

Egyéb hiba: (S3) A Műszaki leírásban felsorolt IT eszközök valamelyikének olyan hibája,
amely nem kritikus vagy súlyos besorolású hiba.

9.4 Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt hibaminősítéssel nem ért egyet, az
okok megadásával kezdeményezheti a hiba prioritásának módosítását. A hiba prioritásának
módosítása kizárólag Megrendelő hozzájárulásával lehetséges. Felek szükség esetén egyeztetést
tartanak a hiba prioritásának módosításáról. A jelen pont szerinti egyeztetések nem késleltethetik
a hiba határidőre történő kijavítását.
9.5 Vállalkozónak a hibát
prioritástól rnggően
jelen szerződés I. sz. mellékletben
meghatározottak szerint, az ott meghatározott időben kell kijavítania.
-

-

9.6 Hardver hiba esetén a Megrendelő a meghibásodott diszkek megtartására jogosult a műszaki
leírásban rögzítettek szerint.
9.7 A hibajavítás befejezését követően Megrendelő
szükség esetén
felhasználói teszt
keretében győződik meg arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. Hibajavítés esetén
Megrendelönek haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozó felé, ha a tesztelés sikeres volt. A tesztelés
sikeresnek tekinthető, ha a hiba nem reprodukálható, újból nem jelentkezik, a rendszer
rendeltetésszerűen működik.
—

-

9.8 Megrendelő az elvégzett munka (hibajavítás) átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a
tesztelés nem sikeres.
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9.9 A hibajavításról Felek szükség esetén, bármely fél kérésére
vesznek fel, melyben rögzíteni kell legalább az alábbiakat:
—

—

-

a hibaelhárítás kezdetének és befejezésének az időpontja,

-

a bibaelhárítás módja,

-

az elvégzett munka leírása,

-

a tesztelési eljárás rövid leírása,

-

hibaelhárítás időtartama, amelybe a tesztelés ideje nem számít bele,

-

Vállalkozó javítást végző szakemberének aláírása.

elektronikus munkalapot

10. Szerződésszegés, szerződést Biztosító mellékkötelezettségek
10.1 Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen vagy hibásan teljesíti olyan okból amelyért felelős
így többek között, ha nem
tartja be az 1. sz. mellékletben meghatározott reakcióidőket, illetve nem szerződésszerűen nyújtja
a tőle elvárt szolgáltatást, Úgy az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás
teljesítés) rnggően késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
—

—

lO.2A késedelemi 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 a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
10.3 VállaUcozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás
teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja hibásan teljesített
szolgáltatás nettó értéke.
l0.4Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.5 Felek rögzítik, hogy figyelenunel a KM X.2.2 pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
10.6 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói
díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem inentesíti a teljesítés alól.
10.8 A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés
miatti kőtbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
11. FeHiaszutílói jogok és jogszavatosság
11.1 Vállalkozó szavatolja. hogy a jelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó
valamennyi tennék és szolgáltatás teljesítésére
a szerződés szerinti tartalommal és
terjedelemben
jogosult és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá. hogy harmadik
—

—
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személynek nincs olyan joga, Így különösen szellemi alkotásolca (szellemi tulajdonjogra)
vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadabna vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen
szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő
a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
-

-

11.2 Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felelősségi körébe eső jogsértésből
következően szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése
miatt, illetve egyéb jogcímen pelt indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó
pedig köteles a perbehívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése
esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését
magára vállalja. Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt
Vállalkozó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.
12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1 Jelen szerződést Vállalkozó rendes felmondással nem szüntetheti meg.
12.2Felekjelen szerződést kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. to~~rvény 141.
ban foglaltak ügyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

~-

12.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, bogy
Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal fehnondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

a)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

b)

a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximmuot,

c) Vállalkozó a jelen szerződés 3.5 pontjában meghatározott dokumentumokat nem adja át az
ott meghatározott határidőn belül vagy hibásan adja át
d) Vállalkozó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal
a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek
valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén
Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű péi~zbeli
ellenértékére jogosult.
—

-

12.5 Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek cl vagy. ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl.
—

—

12.6 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl
Megrendelő különösen. ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólhása ellenére. az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
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12.7 A fehnondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a

felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13. Titoktartás
13.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés
lényeges tartalmáról.
13.2Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Megrendelőnek.
13.5 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
—

-

14. lJjs Major
14.1 Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
14.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:
a)

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);

b)

tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;

c)

radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;

d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás
vagy embargó;
e) sztrájk, Felkelés, forradalom, lázadás. katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;

fl

zendiilés, rendzavarás, zavargások.
14.3 A vis maiornak közvetlen összefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó fél tevékenységével,
mely összeüiggést az arra hivatkozó félnek írásbaii igazolnia szükséges.
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14.4Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű
alternatív módot a teij esítésre.
14.5 A vis rnaiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

14.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
major miatt felmerült kárát.
15. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:
15.1 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
15.2 Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a
felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
15.3 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összernggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
15.4A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

15.5 A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
15.6 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is
le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó Vagy ahhoz
kapcsolódó bámiilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat
esetén érvényes.
15.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés
a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

15.8 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
dokumentum i előírás kerül. Továbbá ha Valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként
rendelkezik. hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza
-

-
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akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
15.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez f1zikailag nem esatolt,
Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek5:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (nyertes ajánlattevő ajánlatában benyújtott műszaki
megfelelőségi táblázat)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (mü~ta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól (minta )
5. számú melléldet: Atláthatósági nyilatkozat
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban jóváhagyólag hják alá.
Budapest, 2013

„

„

Beszerzési és logisztikai
igazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő
Budapest, 2018.

.-)

Koncz András
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NISZ Zrt.
Megrendelő

~

a
.Hermesz Mildós
vezérigazgató
Sysman Informatikai Zrt.
Vállalkozó
..

‘ A ‚nelléklelek ~el jesl’ürüen a ‚égleaes szerződéshez kerülnek esalolásra.

.‚—‚
‚-‚

1’
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Közbeszerzési Műszaki Leírás
Tái-gva: KIN eszközök szállítöi támogatása
Mennyisége
17 darab IT eszköz szátlitói támogatása, a következő táblázat szerint

EiM~iéVé’íé.: .5b~ó~ű~j*3’StSt
HP P2000 (FC-és) 24xGOOGB
HP P2000 (SAS-os) 11X6000B
Fujitsu RXGODS5
Fujitsu RX300SG
Fujitsu RXGOOS5
HP DLS&0 GB
HP DL3SOP GB
HP DL360 G7
HP DL3SO G7
IBM X3650
IBM LTOS slot 24(1 drive, SAS-os)
Fujitsu LT2O (B slot, 1 drive LTO4 SAS-os)
FUJITSU Storage ETERNUS DX6O
bővitó fiók D)(60-hoz
DS3512 (SAS-os)
Brocade 300 SAN switch
Brocade 300 SAN switch

2S63448229
256350D435
YKLJ003212
Y16T030126
YKLJOO32II
CZ2413OLXZ

cz3404o4xJ
C232036SFE
CZ32O36SFH
7945KPGKD7BRYW
73X2317
120150
YL2C001637
Y12B002954
5X21101377
ALJ19OBGOST
AIJI9OSGO93

A szolgáltatás minimálisan elváit tartalma (a megadott eszközök vonatkozásában) az
alábbi feladatok ellátására kell Idteijednie
7*24 órás Qaétfótól vasámapiE. 0-23 óra között beleértve az ~nnepnapokat is) rendelkezésre
állás biztosítása. hibabejelentés foradása. hiba kvalifikálás, feldolgozása, nyomon követése és
mesfeleló területhez történő kiadása
Helyszínen történő javitás. csere.
A meghibásodott diszkelet nem szfiksé2es visszaadni az ajánlattevő (vary gyártó) részére
(“Disk Media Retention’). azok az ajánlatkéró tulajdonában maradnak

.

.
‘

.

.

.

Tennekazonosito

.

.

.

.

Termek (szolgalratas)
zneEue”ezese
—
—

SRVT ~ SZOLG2S

Tennáktámogatás átabüiydijas 7~24 óra
(looalatttkhens)

SRVTXSZOLG39

help desk biztosítás iwjnkaszüneti napon

15

\Iezin’isé~,
.
: . eg’vseg
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12 hó
2496 óra
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Hibakategóriák meghatározása
.

.

.

Kiitdas hiba: (51) Az elözőekben felsorolt IT eszközök valamelyikének olyan hibája, amelyre
cserealkaésztíme!kerülö és/va2y kiváltó megoldást nem tud ajánlani az Ajánlattevó. és
amely az Ajánlatkéró normális üzletmenetétiü!ymenetétjelentős m&tékben akadályozná
(példa: a funkciótbiztositó modulok működését támogató eszköz leáll~ adatvesztés fordul elő;
a rendszer működése az eszköz meghibásodása miatt a hasmálbatatlanságig lelassul; az
eszközök meghibásodása miatt a rendszer többször leáll vagy újraindul).
Súlyos hiba: ($2) Az előzóekben felsorolt IT eszközök valamelyilének olyan hibája, amely az
Ajánlatkéró normális üzletmenetét’Ü2ymenetét me~ehezitené, késleltetné (példa: Üzleti
műveletek[ü~ymenet szerinti alkalmazásokban szereplő vé~ebajtás nem működik).
Egyéb hiba: (53) Az elózőekben felsorolt IT eszközök valamelyikének olyan hibája, amely
nem kritikus va~y súlyos besorolású hiba.

Reakció idők
Hibakategóna
Kritikus hiba (Si)
Súlyos hiba (52)
Egyéb hiba (53)

Hibabejelentés
fo!adása
azonnal
10 percenbelül
60 percen belül

Helysrini elhárítás
mezkezdése
2 órán belül
S óránbelül
Következő
mi~nkanapon

Elhárítás befejezése
4 órán belül
24 óránbelül
Szakterületi
mesállapodás alapján

A szolgáltatás nyújtására vonatkozóan havi rendszerességgel jelentést szükséges
Idállitani (minden hónap ~0. napjáig hezárólag), a következő tartalommal
*

az adott hónapban kezelt minden efles bejelentésre vonatkozóan, tételesen:
o a bejelentés időpontja
o a bejelentés leírása
o a bejelentésben érintett eszköz (sorozatszim, me~evezés)
o ahibajavitásmegkezdésének időpontja
o a hiba megoldásának időpontja
o a hiba mezoldásának módja

A szerrerek üzemeltetési helye
Megendeló székhelye Budapest. lO&l Csokonai ‘a. 3. és valamennyi üzemeltetést helyszín Budapest
közígaz!atási határán belül.
A szolgáhaás időtartama
Szenődéshatáhta lépésétöl számitort 12 hónap.
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára6
4.

számú

melléklet

ASÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLAntrELI LAP
(A TÁBLÁZATOK SORAI Sl~3A»ON BŐvrru:ETÓEK)
..KIH eszkőzök szállítói

támogatása

“tárgyú özbesz~zési eljárás a vers nyújranyitásával

Sysnnn fuforuntilmi it. - 1037 Budapest, Montevideo u. 10. L em
CLARMONT L5. K&. - 1054 Budapest Tük&y utca 3.
DOCAGE Infonnat~i K~. -1025 Budapest, Csalán u. 35/A
GamaxKít. -1114 Budapest, BartókBéla üt 15!d. E/IS.
MV!~t-BSZK Biztousáó Szolráltató Központ it. - 1117 Budapest. Budafoki Út 54.
SCI-Hálózat Távkőzlé5i és Hálózatintegáci6s zRt. - 1142 Budapest, Szihalomu. 7.

WEE kód
(Tennékazonositó)

Tennék (szolgáltatis)
megnevezése

T&ntktámogatás
SRVT_X_SZOLG25 átalánydijas 7124 ára

Memnisét
~. .-.
IfleflUnseEl
.
—
egvseg

Nettó egységár
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

12 hó
1 000 000 Ft

12 000 000 Ft

I 055 Ft

2 640 763 Ft

(100 alatti klicus)
SRVT_X_SZOLG39 help desk biztosítás
niun1~szüneti napon

2496 án

Összesen ár (nettó)’

14 640 768 Ft

Aniegajánlott termékeket 27 %ÁFAés 2 !~ közbeszerzési díj +ÁyAterhefl.
Budapest, 2018. október 4.

Herniesz Miklós

vezérigazgató
Svsman Informatikai Zn.
(Svsnian Informatikai Zmt,CLARMONT L~. K~.
DOCAGE Informatikai Kű.
Ganax Kft.
“i\?’l-BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zn.
5Cl-Hálózat Távközlési ás Hálózatinte~ációs zRt.)
müit közös Ajánlattevök nevében

3. számú melléklet a
6

nyilvántartási számú szerződéshez

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre
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TELJESÍTÉST IGAZOLÓ B1ZONYLAT
Készült
Hely’

Dátum:

-

Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ
(a T~ aláírója)
beosztása:
Nemzeti Infokommuriikációs
(a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátnina:
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, átadásátvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a
teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek~re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (I)
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Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman

Rövid név (cég/e.gvzéknek megfelelően):

Informatikai Zn.

Sysman Zn.

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, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
-

_____________________

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, 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 Zn.
Banlcszámla száma: 12010381 01385493
Bankszámla devizaneme: HUF

______________________________________________

-

-

00100000
Kulonos adozasra vonatkozo mformaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az
irreleváns sorban NEM-et kel! beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-O

Pénzforgalmi elszámolás [áfa
tv. XIIL’A. fejezet, 169. * (h)]:
nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. ~
(n)]:
Milyen tevékenység alapján:
nem

Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169. ~
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. (1)]:
fejezet, 169. ~ (p,qj]: nem
nem
Alanyi mentesség [áfa tv.
Tevékenység alapján mentes
XIII. fejezet]: nem
[áfa tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

Dátum:.

20

EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: nem
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Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat in államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való inegfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Sysman Informatikai Zrt.
Székhely:
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzékszám:
0110 044874
Adószám:
12948901-2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja7 szerinti átlátható
szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felm1pndani, vagy attól elállni.
Budapest, 20l(

1~2 /~1
vezérigazgató
Sysman Informatikai Zrt.

73 ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorivnus finanszírozása megelözéséről 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 kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külWldi
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 be,), bb,) és be,) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c,) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselöi 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 ‚‘agv olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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