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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban; Megrendelő
másrészről a
TIGRA Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100150
Székhely: 1145 Budapest Törökőr utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-42
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
99999 Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200475
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Cégjegyzékszám: 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Bankszámlaszárn: 10918001-00000038-94730000
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
ALOHA Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító; 100127
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Bankszámlaszárn: 10918001-00000003-30200004
Képviseli: Turcsi Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
Szignálom
dr. Painai~Ad~flfl
~
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FORNAX ICT Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201232
Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-891657
Adószám: 14161177-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000052-61760005
Képviseli: Balásy Bulcsú
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
1MG Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200584
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. iház. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-973596
Adószám: 14894262-2-41
Bankszámlaszám: 10700581-49431306-51100005
Képviseli: Szentgyörgyi Gábor János
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
KURT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEE azonosító: 100046
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048723
Adószám: 11780359-2-43
Bankszámlaszárn: 10403394-49525349-55521001
Képviseli: Kmetty József
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
KVENTA Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100047
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15.
Cégjegyzékszám: 13-09-110592
Adószám: 10329102-2-13
Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159
Képviseli: Németh Gábor Levente
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
LicensePort Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200518
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-047161
Adószám: 23497454-2-43
Bankszámlaszám: 0000000011786001-20156206-00000000
Képviseli: Gulyás Etelka Mária
Képviselő titulusa: cégvezető
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és az
M&S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító; 100051
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 17/a, a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzékszám: 01-10-046107
Adószám: 14409471-2-41
Bankszárnlaszám; 10300002-20222941-00003285
Képviseli: Mester László
Képviselő titulusa; fejlesztési igazgató
és a
NETvisor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200161
Székhely: 111119 Budapest, Petzváljózsefutca56.
Cégjegyzékszám: 01-1 0-045’730
Adószám: 14023059-2-43
Bankszámlaszám; 10700024-04684103-51100005
Képviseli: dr. Máthé Jái~os István
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Cégjegyzékszám: 01-l 0-044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszárnlaszárn: 10100833-56598700-01000001
Képviseli; Hennész Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató
ás az
ULYSSYS Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201310
Székhely; 1024 Budapest, Lövőház utca 39..
Cégjegyzékszám: 01-09-163766
Adószám: 10720534-2-41
Bankszámlaszám; 12026001-00117615-00100000
Képviseli: Wellisch Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

Oldal 3 / 16

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-5177709 ill. KE-18146/2017 szám alatt, a központosított kőzbeszerzés hatálya
alá tartozó Intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító
szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési ke
retmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző ás a Vállalkozó között keretmegállapodás jött
létre (a továbbiakban: KM).
Vállalkozó egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát ajelen szerződés és Vállalkozó együttmű
ködési megállapodása tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a(z) jelen szerződést megha
t&mazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.
—

—

Vállalkozó kijelenti, hogyjelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelőssé
get vállal.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.
2.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

KM
KM
1CM
KM

azonosítószáma: KMO1OPEN18
aláírásának dátuma: 2018. június 5.
időbeli hatálya: 2022. június 4.
keretösszege: 28.000.000.000 HUF

3.

A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő hivat
kozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megva’ósítására jött létre.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja ajelen szerződés 1. számú mellékletében ne
vesített szolgáltatások biztosítását.
—

—

3.2 Ajelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Sysman Informatikai Zrt.
teljesíti.
4.

A szerződés teljesítési határideje

4.1 Vállalkozó jelen szerződés aláírását követő 8 munkanapon belül köteles Megrendelő számára elér
hetővé tenni a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat (adott eset
ben a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentum (p1. kód, igazolás) Megrendelő ré
szére történő átadásával).
4.2 Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat a szerződés minkét fél általi
aláírását követő 1 évig kell biztosítani.
4.3 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerző
dés mindkét fél áltah aláírása és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
szóló 320/2015. (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) be
kezdésének megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Kora rendelet 13. * (3)
bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015.
Korm. rendelet 13. ~ (~) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon. Megrendelő
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haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen pontban meghatározott feltételek telj esülé
séről.
5.

A teljesítés helye

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások Megrendelő általi igénybevételéhez szüksé
ges dokumentumo(ka)t Megrendelő jelen szerződés 14.1 pontjában feltüntetett képviselőjének emailcí
mére köteles elküldeni, illetve szükség esetén papír alapon átadni Megrendelő 1149 Budapest, Róna
utca 54-56. alatti telephelyén.
A szolgáltatás a gyártó web oldalán a megadott NISZ-es azonosítóra kerül rögzítésre:
End Customer :NISZ
End Customer Account Number :5292274
6.

A fizetendő ellenérték

6.1’ A jelen szerződés keretében nyújtandó szolgáltatások egységárát, árát a jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza.
6.2. Ajelen szerződés értéke (Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak
alapján): 56.283.841,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz ötvenhatmillió-kettőszányolcvanhá
romezer-nyolcszáznegyvenegy forint ± közbeszerzési díj ± AFA.
6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.2 pontjában meg
határozott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± ÁFA. A közbeszerzési díjat Megren
delő Vállalkozón keresztül fizeti meg.
6.4. Vállalkozót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás Jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 6.2 pontban
meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.
‘7.

Fizetési feltételek

7.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem meg
engedett’
7.2. Vállalkozó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit Vállalkozó Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján,
annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A számlán csak a KM
hatálya alá tartozó termékek (szolgáltatások) szerepelhetnek. Vállalkozó jelen szerződés teljesíté
séről egy számla kiállítására jogosult.
7.3.

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat.

7.4.

A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

7.5.

Megrendelö a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
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a)

b)
c)
d)

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/SZJ száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés szá
mot valamint fizetési határidőként 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
aszámlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.6. Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az eUenértéket VáHalkozónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
7.7. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
7.8. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekez
dése szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.10.

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződés
ben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.11.

Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiuggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfe
lelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökken
tésére alkalmasak.

7.12.

A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7.13.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.

A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
8.2 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.
8.3 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.
8.4 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.
—

—

8.5 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
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mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a KMben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért
a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
8.6 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
8.7 Vállalkozójelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltöttNyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 2. számú mellékletében található.
9.

Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott szolgáltatásokat Megrendelő számára elérhetővé teszi és
amennyiben a szolgáltatás igénybevételének feltétele az ehhez szükséges dokumentumot (p1. kód,
igazolás) Megrendelő részére átadja.

—

—

9.2 Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles
Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselőjének igazolni az teljesítés megtörténtét.
Az ezt követő 3 munkanapon belül Megrendelő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek
mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó az előzőekben meghatározottakat
nem teljesíti.
9.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

10. Kötbér
10.1.

Amennyiben jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért fe
lelős, Vállalkozó Megrendelő számára nem teszi elérhetővé a jelen szerződés tárgyát képező szol
gáltatásokat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentum (p1. kód, igazolás) Megrendelő részére
történő átadásával), Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelemi kötbér mértéke:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér
maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapjajelen szerződés nettó értéke.

10.2.

Amennyiben Vállalkozó nem a jelen szerződésben meghatározott terméket szállítja le a jelen
szerződés 4.1 pontjában meghatározott határidőig, úgy Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogo
sult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10 napja alatt napi 0,5 %‚ a 11. napjától
napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapjajelen
szerződés nettó értéke.

10.3.

Jelen szerződés 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 ha
tállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.

10.4.

Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani vagy egyéb módon érvényesíteni a Kbt. szabályainak betartásával.
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10.5.

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

10.6. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
11. Jogszavatosság
11.1.

Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Meg
rendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

11.2.

A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését köve
tően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Meg
rendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása
mellett —jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
—

11.3.

Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel össze
Mggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalkozó
köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2.

Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3.

Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
d) Vállalkozó valamely az a)-c) 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 választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése ese
tén.

12.5.

Megrendelő köteles
attól elállni a Kbt. 143.

—

—

*

—

választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
(2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6.

Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.7.

Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellenjogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
inegszűnését határozta el.
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12.8.

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

12.9.

Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének 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 tartal
máról.

13.2.

Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezehii, azokat nyilvánosságra nem hozhat
ják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bíró
sági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3.

Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy szá
mára 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, hogyjelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrende
lőnek.

13.5.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő ká
rokért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Meg
rendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
—

-

14. Felek közötti kapcsolattartás
14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
sult
Neve:
Beosztása:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe;

Rott Gábor
operációs rendszerek üzemeltetési osztályve
zető
±3630 576 1120
Rott. Gabor@nisz.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogo
sult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Fodor Endre
Partner
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
061 8833471
0620 999 9935
endre.fodor(2~sysman.hu
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14.2.

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:
Megrendelő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve:
Beosztása:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:
Megrendelő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve:
Beosztása:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Kiss Lajos Zoltán
rendszerüzemeltetési igazgató
±36 30 5552229
Kiss-Lajos.Zoltan~nisz.hu

Bakos Béla
kormányzati adatközpont és rendszerüzemel
tetési igazgató
±36 30 576 4’722
Bakos.Bela@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/teljesí
tésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, tel
jesítésigazoló 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. A kapcsolattartó személyek a szer
ződésmódosításra nem jogosultak.

14.4.

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szer
ződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott 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 érke
zett. A tértivevényes ajánlott postai ld3ldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesített
nek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot
az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

—

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pont
ban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott le
vélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.
15. Vis Major
15.1.

A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

15.2.

Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
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amelyért Felek egyike sem Felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását kö
vetően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elhá
ríthatóak, 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 eselekmények, mozgósítás, rekvirá
lás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsmny, polgárháború és ter
rorcselekmények;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3.

A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

15.4.

Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles 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 telje
sítésre.

15.5.

A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

15.6.

—

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmon
dani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése
16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték vohia
meg.
16.3. 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 kölcsö
nösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások inegkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják meg
oldani a szerződés alapján vagy ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, úgyajogvita elbí
rálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5. 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
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feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mon
dani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bár
milyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé
nyes.
16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.
16.7’ Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, to
vábbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVJ. törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 4. számú niellékletként kerül csatolásra. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül köteles Megrendelőt Írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi to
vábbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azon
nali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KlvI, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint minden
ben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó
kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

:Sysw.an M
Dátum: Budapest, 2018.

1037

ember «~‘

vezérigazgató

Rermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.
közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője
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~
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1. számú melléklet

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyiség,
mennyiségi
egység
71 db
71 db

KEF kód
(Termékazo
nositó)
RH00002
RE100032

Termék megnevezése

Nettó egységár
(Ft)

Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters, Standard

593 737

SmartManagernent for
Unlimited Guests

171 082

Nettó összár
(Ft)

Közbeszerzési
díj Összesen (Ft)

Közbeszerzési dijjal
növelt nettó összár
(Ft)

599674,37

42 155 327

421553,27

42576880,27

172792,82

12 146 822

121468,22

12268290,22

46197,4

274 440

2744,4

277184,4

191691,94

1 138 764

11387,64

1150151,64

95695,48

568 488

5684,88

574172,88

56 283 841 Ft

562 838,41 Ft

56 846 679,41 Ft

1710,82

RH00031

Smart Management

45 740

6db

RH00004

Red Hat Enterprise Linux
Server, Standard (Physical or
Virtual Nodes)

189 794

High Availability

94 748

RH00025

Közbeszerzési díjjal
növelt nettó
.
egysegár (Ft)

5937,37

6db

6 db

Egységárra
vetített
közbeszerzési díj
(1 %_(Ft))

45 7,4

1897,94
947,48

Összesen
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2. Számú melléklet a.

•;.;‚NIsz

nyilvántartási Számú szer
ződéshez

NEMZETI JNFOICOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

$IE-15910/Bis
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Informati- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman
kai Zrt.
Zrt.
Cégie~yzék
egyéb

szám,

EV

szám,

működési

engedély szám, bírósági nyilvántartási
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41

szám,

Uniós adószám: HU12948901

Kapesolattartó adatai
Név: Fodor Endre

Beosztás: partner

Telefonszám: 061 883

-

3471

email Cím: project®sysman.hu

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszáni):
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: Raitfeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: 12010381 -01385493 -00100000

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó infonnációk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik ~ vonatkozik a parinerre. ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (I)]:
XIIIJA. fejezet, 169. ~ (h)]: nem
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. feje- nem
zet, 169.

* (p,gj]: nem

Fordított adózás [áfa tv. 169. ~ (n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fe- Tevékenység alapján mentes [áfa
jezet]: nem
tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevekenyseg alapjan: nem
Milyen tevékenység alapján:
.

.

.

..

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: nem
vényi: nem
flei!L___.___j
Dátum-

Cégszerű aláírás’
PH
MonF3~dÚO u
2Q4C:gO1~2’4i

nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete
~II~M~J~

.0,

.
NISZ
TELJESÍTÉST IG \ZOLÓ BIZONY I AT
Készült

______

--.

Dátum:
Jelen ‚annak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:

______________

Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ
(a TIB aláírója)
(a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés
igazolás
tárgya:
Teljesítés
szerződés
szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, 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
Devizanem:
Érték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)
Megrendelő képviselője (2)

15

4. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Váflalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról Szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
0110 044874
12948901-2-41
Hermesz Miklós vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti va
gyonrólszóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és El
látási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Budapest, 2018. november 26.

Hermesz Miklós
vezérigazgató
Sysman Informatikai Zrt.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) azállam, aköltségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, azegyházijogi
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os része
sedéssel 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,
b) az olyan belföldi vagy kül~ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely meg
felel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetö,
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 Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal
bírójogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a be), bb) és be) alpont szerinti felté
telek fennállnak;
c,) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
caP) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%ot meghaladó részesedéssel,
Cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gaz
dasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van. amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van;
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