
Szerződés nyilvántartási szám: 1013189

Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről az

Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.10.I.em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató

és a

Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200492
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/b
Cégjegyzékszám: 01-09-892794
Adószám: 14186163-2-41
Bankszámlaszám: 10102093-09845700-01001009
Képviseletében eljár: Petrán Viktor ügyvezető

és a

QZRT Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító:201323
Szélchely: 1136 Budapest, Tátra u.32.
Cégjegyzékszám: 01-09-208865
Adószám: 24246897-2-41
Bankszámlaszám: 10103l73-17590500-01004000
Képviseletében eljár: Mecséri Márton ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.

t. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felelc rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a
továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-18977/2017
szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „IT
biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése — 2017”
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tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a
továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1ITBTI7

KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.

KM időbeli hatálya: 2021. május 1.

KM keretösszege: 20.000.000.000 HUF

1.2. Megrendelő „Balasys termékek gyártói támogatásának meghosszabbítása” tárgyban
az 1.1. pontban rögzített Keretmegállapodás 2. része szerinti közbeszerzési eljárást
bonyolított le a verseny újranyitásával három részajánlattételi lehetőség biztosításával. Az
eljárás 1. része vonatkozásában a Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat
tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
melyre tekintettel Felek a jelen vállalkozási szerződést kötik 1. rész vonatkozásában.

1.3. Vállalkozó egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az
együttműködési megállapodás tartalmazza. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
jelen szerződés 1. számú mellékletét (Műszaki leírását), jelen szerződés rendelkezéseit,
Megrendelő keretmegállapodásos eljárás 2 részében tett ajánlatát, a KM rendelkezéseit,
Vállalkozó keretmegállapodásos eljárás 1. részében benyújtott ajánlatát, a közbeszerzési
dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is)
rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.4. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.* (5)
bekezdése szerint szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.

1.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak
megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a szerződés mellékletét képező műszaki leÍrásban (1. számú
melléklet) foglaltakat.

1.6. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:l.~ (1) bekezdés 7. pontja
alapján szerződő hatóságnak minősül.

1.7. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
A jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a Sysman Informatikai Zrt. a Szerződést —

meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

1.8. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállal.

2. A szerződés tárgyaA jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része
eredményeképpen a Megrendelő — hivatkozott KNit tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre az 1. rész vonatkozásában.

2.2. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az 51 db Zorp tűzfal licencekhez a
gyártói támogatás szolgáltatás nyújtását a jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott mennyiségben és részletezés szerint jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően.

2.3. Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját
és a vonatkozó elvárásokat, illetve követelményeket a szerződés 1. sz. mellékletét képező
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Műszaki leírás tartalmazza. Vállalkozó Ajánlattételi lapját jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:Felek jelen szerződés hatályba
lépése vonatkozásában az alábbiakat rögzítik:

)~ Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláiráskor Megrendelő már
rendelkezik a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. ~ (1)
bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a
Rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés
a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba. A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy
hiányáról megrendelő a szerződés aláírásakor tájékoztatja Vállalkozót.

~ Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Megrendelő még nem
rendelkezik a Rendelet 13. * (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés feltétele a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a)
vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány)
megszerzése. Megrendelő, a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus levélben értesíteni Vállalkozót. A
szerződés ebben az esetben az erről szóló értesítést követő munkanapon lép hatályba.

~ 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 munkanapon.

3.2. Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül átadja
Megrendelőnek az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2.
számú melléklet (Ajánlattételi lap) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatások jelen
szerződésben meghatározott időtartamig történő igénybevételére való jogosultságot hitelt
érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt dokumentumot. A dokumentum egyben a Teljesítést
Igazoló Bizonylat mellékletét is képezi.

3.3. Felek jelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre, 2019. június 30.
napjáig kötik és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.4. A műszaki leírásban részletezett szolgáltatásnyújtás megkezdésének napja a szerződés
hatálybalépésének napja.

3.5. A teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna utca 54—56.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani. A Megrendelő
jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő jogosult az
elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is ellenőrizni, azonban
Vállalkozó nem mentesül felelőssége alól abban az esetben, ha Megrendelő nem végez
ellenőrzést.

4.2. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egy időben átadja Vállalkozónak azon,
rendelkezésére álló dokumentumokat és információkat, amelyek szükségesek Vállalkozó
jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítéséhez.

4.3. Amennyiben Vállalkozónak az előzőekben meghatározottak szerint átadott
dokumentumokon kívül - tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához -

további dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van
szüksége jelen szerződés teljesítéséhez, Megrendelő — amennyiben rendelkezésére áll, a
rendelkezésre bocsátás indokoltságát nem vitatja és jogszabály azt nem zárja ki — köteles
a dokumentumot Vállalkozó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon 1i /1 1
belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. í
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4.4. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak
és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

4.5. A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e az információbiztonsága. Ezen ellenőrzések során azonban
Megrendelő nem jogosult Vállalkozó más megrendelőinek adataiiioz hozzáférni, azokat
és más üzleti titkokat megismerni. Amennyiben jelen szerződéshez nem köthető adat,
vagy információ Megrendelő tudomására jut, azt Megrendelő, vagy az érdekében eljáró
harmadik személy/szervezet köteles haladéktalanul megsemmisíteni és erről Vállalkozót
teljes körűen tájékoztatni.

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

4.7. Megrendelő feladata házirendjének és a feladat ellátásához szükséges szabályzatainak
(így például Informatikai Biztonsági Szabályzat), illetve Vállalkozó helyszínen dolgozó
munkatársaira vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.)
ismertetése Vállalkozóval.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségeiVállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen
szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel,
jogosultságokkal, szakértelemmel és kellő szabad kapacitással.

5.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a
szerződés szerinti kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas
színvonalon teljesíteni.

5.3. Vállalkozó jelen szerződés 4.3. pontjában meghatározottak valamelyikére vonatkozó
igényét legalább 3 munkanappal korábban köteles Megrendelőnek jelezni.

5.4. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül
írásban figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. Az írásbeli figyelmeztetés ehnulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

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

5.6. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződésből származó kötelezettségeit szerződésszerűen
teljesíti. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles,
amelyet át kell adnia a Megrendelőnek.

5.7. Vállalkozó a tőle elvárható szakmai gondossággal köteles eljárni, betartva a hatályos
jogszabályi és szakmai előírásokat.

5.8. A Vállalkozó a bankszámlaszámában, a kapcsolattartók személyében, továbbá a
szerződés teljesítése szempontjából egyéb lényeges adataiban bekövetkezett változásról a
Megrendelőt 3 munkanapon belül írásban, a jelen szerződés 15.pontjában meghatározott
kapcsolattartó útján tájékoztatja.

5.9. Vállalkozó köteles — amennyiben a helyszíni munkavégzés jelen szerződés keretében
értelmezhető — a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és tecbno lógiai fegyelmet és közegészségügyi
előírásokat betartani, illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló
jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira



vonatkozóan, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott
munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi
jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a Vállalkozó
a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.

5.10. Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól és a szerződés
megkötésekor ismert alvállalkozók adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a
Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat partner Adatairól). Vállalkozó a
teljesítés során bevonásra került alvállalkozók esetében is köteles kitölteni és 3
munkanapon belül vagy a teljesítés elismerésének időpontjáig Megrendelő részére átadni
a bevonásra került alvállalkozóra vonatkozó Nyilatkozat Partner Adatairól megnevezésű
dokumentumot.

5.11. Vállalkozó a Kbt. 65. * (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, illetve a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott
szervezeteket, szakembereket.

5.12. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

5.13. 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. ~ (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.14. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb
közreműködőért Úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben, valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót
jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.15. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel vagy

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely Feltétel.

5.16. Vállalkozó a kötelezettsége teljesítéséhez bevont más személy magatartásáért Úgy
felel, mintha maga járt volna el.

6. A teljesítés módja, teljesítésigazolás

6.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében az 1. számú mellékletben (műszaki
leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Ajánlattételi lap) szerint nevesített
elemekből álló szolgáltatásokat nyújtja Megrendelő részére a műszaki leírásban
meghatározott felsorolt termékeihez, így többek között:

a műszaki leírásban meghatározott támogatási szintnek megfelelő tartalmú
támogatás nyújtása (súlyossági szint, reakcióidő, erőfeszítés, kommunikációs
gyakoriság,),
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- Megrendelő részére szoftverkövetés keretében a meglévő, műszaki mellékletben
felsorolt termékeihez javítások, üissítések elérhetőségének és letölthetőségének
biztosítása,

- a műszaki leírásban meghatározott támogatási szintnek megfelelő havi mérnöki
órák és kapcsolattartók biztosítása a műszaki leírásban meghatározott
tevékenységek vonatkozásában.

6.2 Megrendelő hibabejelentését a műszaki leírásban rögzítettek szerint - az adott szupport
szintnek, súlyosságnak megfelelő az erőfeszítés oszlopban megadottak alapján - a
Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:

Fax szám: -

E-mail Cím: support®sysman.hu

Telefonszám: ±361 883 3470

Hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (faxon,e
mailen vagy elektronikus hibajeggyel) meg kell erősítenie.

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

6.3 Hibakategóriák:

- Kritikus hiba (Si): A Kritikus Hiba teljesen mértékben meggátolja, hogy a
Megrendelőt a support-ált terméket használni tudja, továbbá olyan
információvédelmi problémákat okoz, ami jelentősen csökkenti a Termék
funkcionalitását. Az üzletmenet leáll, mert kritikus folyamatok nem hajthatóak
végre. Atmeneti megoldások nem lehetségesek.

- Súlyos hiba (S2): A Súlyos hiba akadályozza a Megrendelőt a termék egy vagy
több lényeges elemének a használatában, továbbá nem kritikusként besorolt
biztonsági problémákat okoz. Az üzletmenetre komoly hatással van, do korlátozva
folytatható. Az átmeneti megoldások alkalmazhatóak és elfogadhatóak a hiba
végleges kijavításáig.

- Kisebb jelentőségű hiba. (S3): A Kisebb jelentőségű hiba akadályozza a Termék
használatát, de nem gyakorol jelentős hatást a fejlesztésre vagy a termelésre. A
munkamenet folytatható a hiba kijavításáig is. Az átmeneti megoldások
alkalmazhatóak és elfogadható ak a hiba végleges j avításáig.

6.4 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.

6.5 A hibajavítás befejezését követően Megrendelő — szükség esetén - felhasználói teszt
keretében győződik meg arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. Hibajavítás esetén
Megrendelőnek haladéktalanul jeleznie kell Vállalkozó felé, ha a tesztelés sikeres volt.
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A tesztelés sikeresnek tekinthető, ha a hiba nem reprodukálható, újból nem jelentkezik,
a rendszer rendeltetésszerűen működik.

6.6 Megrendelő az elvégzett munka (hibajavítás) átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg
a tesztelés nem sikeres és/vagy amíg Vállalkozó a dokumentációt nem javítja ki.

6.7 A hibajavításról Felek — szükség esetén, bármely fél kérésére — elektronikus munkalapot
vesznek fel, melyben rögzíteni kell legalább az alábbiakat:

- a hibaelhárítás kezdetének és befejezésének az időpontja,

- a hibaelhárítás módja,

- az elvégzett munka leírása,

- a tesztelési eljárás rövid leírása,

- hibaelhárítás időtartama, amelybe a tesztelés ideje nem számít bele,

- a dokumentáció javítása megtörténtének a ténye,

- Vállalkozó javítást végző szakemberének aláírása.

6.8 Megrendelő a hibajavítás megtörténtét — szükség esetén, bármely 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 aláírni és Vállalkozónak visszaküldeni, illetve
— amennyiben nem ért egyet annak tartalmával — jelezni a Munkalappal kapcsolatos
kifogását.

6.9 Vállalkozónak a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítania az
alábbiakat:

- Szoftverkövetés követés szolgáltatás keretében a műszaki leírásban rögzített
licencek vonatkozásában a javitások és &issítések elérhetőségét, letölthetőségét.

- Megrendelő igényelheti Vállalkozó támogatását emailben és telefonon is az SI
súlyossági szintű problémák esetén.

7.1 Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
szolgáltatások igénybe vételére Megrendelő a jelen szerződés és a műszaki leírás szerint
jogosult.

7.2 Megrendelő a 3.2. pontban meghatározott dokumentum átvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül köteles kiállítani Teljesítést Igazoló
Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

7.3 Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg
Vállalkozó a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításához szükséges, jogosultság
igénybevételét hitelt érdemlően igazoló dokumentumot nem adja át.

7.4 Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyeknek a minőségét tanúsítják.

X. A fizetendő ellenérték

8.1 A Vállalkozó a jelen szerződés alapján nyújtandó, 1. számú mellékletben meghatározott
szolgáltatást, a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

8.2 Vállalkozót megillető díj teljes összege a 2. számú mellékletben meghatározott árak
alapján 70.075.016, - Ft ± AFA, azaz hetvenmillió-hetvenötezer-tizenhat forint ±
általános forgalmi adó. /4
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8.3 Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.

8.4 A 8.2 pontban meghatározott nettó ár különösen tartalmazza a felmerülő összes
költséget, 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 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő a
Vállalkozón keresztül fizeti meg

8.5 Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a jelen szerződés 8.2 pontban meghatározott
teljes díj (szerződés értéke) a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi
költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja,
ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult,
továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

8.6 A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

9. Fizetési feltételek

9.1 A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre
fizetés sem megengedett.

9.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés
során

9.3 Vállalkozó a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Vállalkozó a Megrendelő
által aláírt Teljesítés Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását
követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Vállalkozó jelen szerződés
teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.

9.4 A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind
két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, valamint a bizonylathoz csatolt a
jogosultság igénybevételét hitelt érdemlően igazoló dokumentum és a Licenc
információs adatlap (5. számú melléklet) kitöltött formábani.

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

9.6 Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezése, VTSZ/SZJ/TEAOR számát,

b) a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidöként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3),
g) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

‘ Mie~~ben releváns
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9.7 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának ás
mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az
ellenértéket az Vállalkozó bankszámlájára a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdéseiben és a
Ptk. 6:130. ~ (t)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben
Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszalcüldi Vállalkozónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik

9.8 A Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

9.9 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~
(1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

9.10 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

9.11 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 8-11. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

9.12 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése
értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatohi, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
között jogsegély igénybevétele nélkül.

9.13 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott fi5bb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

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

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

10. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

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

10.2 A 10.1-pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót a Szerződés megszűnését
követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.

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

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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11.1 Amemiyiben 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) Mggően — késedelmi vagy hibás
teljesítési kötbér fizetésére köteles.

11.2 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 kőtbér
alapja jelen szerződés nettó értéke.

11.3 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 alapja jelen szerződés nettó értéke. Hibás teljesítési kötbér alkalmazása esetén a
Vevő szavatossági igényt nem érvényesíthet.

11.4 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 hatállyal felmondja vagy Vevő jelen
szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll, továbbá 25 napot meghaladó
késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, illetve elállni, mely
okán Eladó a meghiúsulási kőtbér fizetésére lesz köteles.

11.5 Amennyiben a jelen szerződés 3.2. pontjában rögzített igazolásról átvételt követően
megállapítást nyer, hogy az nem felel meg a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott követelményeknek, nem biztosítja vagy nem teljeskörűen biztosítja a
műszaki leírásban rögzített gyártói követés szolgáltatást Megrendelő — kártérítési
igénye érvényesítése mellett — választása szerint — hibás teljesítési kötbért
érvényesíthet, melynek mértéke a jelen szerződés nettó értékének 20 %-a.

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

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

11.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződést Vállalkozó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül
felmondással nem szüntetheti meg.

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

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

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

b) Vállalkozó ajelen szerződés 3.5 pontjában meghatározott dokumentumokat nem adja át
az ott meghatározott határidőn belül vagy hibásan adja át

c) jelen szerződés 10.3. és 14.8. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
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d) Vállalkozó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4 Megrendelő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

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

12.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal — a Kbt. 143. * (3)
bekezdésében meghatározott, jelen szerződés 5.15. pontjában ismertetett esetek
valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani.

12.7 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 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.

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

12.9 A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés
kézbesítésének napja. Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, azonban nem követelheti a jelen
szerződés 3.6. pontjában meghatározott határidő végéig járó teljes díj összegét. A felek
rögzítik, hogy a szerződés jelen pontjában meghatározott megszűnése esetén a felek
elszámolnak egymással az addig teljesített szolgáltatások vonatkozásában a jelen
szerződés rendelkezései és kölcsönös egyeztetésük alapján.

13. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

13.1 Felek kijelentik, hogy:

- Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines tudomásuk olyan adatról,
amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.

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

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

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

14.2 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.

14.3 A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan
kezelni, ideértve különösen a Megrendelő biztonsági szabályzatát, Megrendelő által
felfigyelt IT rendszerek felhasználóinak az adatait, az IT rendszerek
rendszerparamétereit, a pénzügyi, gazdasági, üzleti, marketing, értékesítési,
informatikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi információkat, adatokat, az ilyen
területeket érintő terveket, stratégiákat, eljárásokat, alkalmazott megoldásokat, továbbá
a partnerek, illetve a munkavállalók adatait.

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

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

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

14.7 Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, Írásban kiadható információként
közölt adatokat szolgáltathatja ki.

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

15. Vis maior

15.1 Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre
vonatkozik, amely a Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be,
neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háboni vagy forradalom,
tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak
közvetlen összetüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett
késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

15.2 Vis maior esetén, 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
teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

15.3 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
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jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elálhi hátrányos jogi következmények
nélkül Oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.

16. Kapcsolattartás, értesítésekA jelen szerződés teljesítése során a felek részéről
kapcsolattartásra jogosult:

a) Megrendelő részéről:

Név: Elek József

Beosztás: Alapin&astruktúra üzemeltetési osztályvezető

Telefonszám: ±3617957155

Mobiltelefon szám: -1-36304759069

E-mail cím: Elek.Jozsef@nisz.hu.

b) Vállalkozó részéről:

Név: Fodor Endre

Beosztás: Partner

Telefonszám: 061 8833471

Mobiltelefon szám: 0620 999 9935

E-mail cím: endre. fodor(2~sysman.hu

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Juhász Attila

Beosztás: Kormányzati adatközpont és in&astruktúra üzemeltetési igazgató

Telefonszám: ±3617953 189

Mobiltelefonszám: +36209628584

E-mail cím: juhasz.attila~nisz.hu

és

Név: Bakos Béla

Beosztása: Kormányzati adatközpont és rendszerüzemeltetési ágazati igazgató

email címe: Bakos.Bela@nisz.hu

Telefonszáma: ±3617955017

Mobiltelefon száma: ±36305764722

16.2 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a 16.1-16.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcso lattartó/teljesítésigazo ló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.

16.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és /

/.
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- írásban igazolt Személyes átadással,

- tértivevényes ajánlott levélben,

- visszaigazolt e-mailben vagy

- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

16.4 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. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette
át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

16.5 Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

17. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

17.1 Jelen szerződés fószövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés Fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

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

17.3 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 kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

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

17.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott IKIvI, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmaz.

17.6 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 bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.7 A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek
(Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően
a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján kötött szerződések teljesítését
rendszeresen ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti
titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen
szerződés-a Kbt, szerinti esetleges korlátozásokkal-nyilvános, tartalma közérdekű
adatnak minősül.
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17.8 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 dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha
valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés
részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott
rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.

17.9 Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, I
példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

1. számú melléklet Műszaki leírás

2. számú melléklet Ajánlattételi lap

3. számú melléklet Nyilatkozat a Partner Adatairól

4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)

5. számú melléklet Licenc-információs adatlap

6. számú melléklet Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)

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

Datum 20 7~ W (7

Bancsics Feieúc Hermesz Miklós
vezérigazgató ~.. vezérigazgató

NISZ Zrt. ; Sysman Informatikai Zrt.
„ Közös Ajánlattevők nevébenMegrendelo

Vallalkozo

!!
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• • NISZ Nemzeti Infokommunik~ciós Szolgáltatá Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

1. Számú melléklet a 1013189 nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki leírás

51 darab Zorp tűzfal, 20 darab Syslog-NG és
2 darab 558 licencekhez gyártói támogatás

beszerzése

Műszaki leírás
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e~t
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

1. A beszerzés tárgya

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban felsorolt Balabit Zorp, Syslog-NG ás SSB licencek gyártói
támogatására kér ajánlatot az alábbi licencekre vonatkozóan:

Első részajánlat: Zorp termékek gyártói támogatása

. Zorp 51 darab, ebből
o Base Support 43 darab
o Privilege Support S darab

Második részajánlat: Syslog-NG ás SSB termékek gyártói támogatása

. Syslog-NG 20 darab, Base Support

. SSB 2 darab, Base Support

1. rész: Zorp termékek gyártói támogatása;

Jelenlegi szupport
Rendszer Termék Licensz Serial lejárati dátuma

b874675a-63bf-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 9d16-00e081586c1b

OSbl2e7a-63bf-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 85e5-OOeOSl5SGclb

bdSc6OdE-63be-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited bclS-OOeOSlSS6clb

ba095748-63be-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited b2bS-OOeOSlSS6clb

b7258b1e-63be-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited be95-OOeOSl5S6clb

aefGO6b8-63bd-lldd- 2017.06.30
UKE Single Edition unlimited 3936-OOeOSlSS6clb
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1081. Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

ab764fde-63bd-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 9bae-00e081586c1b

a4Sb9c7e-63bd-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 9cb2-OOeOSlSS6clb

alofdd9e-63bd-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 3a50-00e081586c1b

4cOeGf5a-63bc-lldd- 2017.06.30
UKT Single Edition unlimited afc9-OOeOSlSS6clb

b223a0f2-7e58-llel- 2017.06.30
Single Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

HVR(PA 3e7S6bde-63bc-lldd- 2017.06.30
SMTP) Single Edition unlimited 9d37-00e081586c1b

2de4fece-63ba-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited ab9b-OOeOSl5S6clb

2ladcadc-63ba-lldd- 2017.06.30
MGMTFW Single Edition unlimited 8603-00e081586c1b

c6e582ee-63b3-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited a770-OOeOSl5S6clb

fSSSlde4-7e58-llel- 2017.06.30
Single Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

0f7ca424-7e59-llel- 2017.06.30
Single Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

2aObScc2-7e59-llel- 2017.06.30
UKE Single Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

dbgac4f2-63b8-lldd- 2017.06.30
NISZ(Róna) Cluster Edition unlimited b828-00e081586c1b

ZMS Enterprise cddedc8o-63b8-lldd- 2017.06.30
HVR Edition 15 blb7-00e081585c1b

ZMS Enterprise a806d77e-63bd-lldd- 2017.06,30
UKE Edition 15 aca8-00e081586c1b
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NISZ Nemzeti lnfokommunikáciás Szolgáltató Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

ZMS Enterprise bb62ac5c-495e-lldf- 2017.06.30
UKT Edition 4 Seaa-52540006c7cd

ZMS Enterprise d1504e6c-63b3-lldcl- 2017.06.30
Edition 4 9bb9-00e081536c1b

ZMS Enterprise 41f66fd6-63bc-lldd- 2017.06.30
Hosting Edition 15 a543~00e081536c1b

Premium Firewall 2017.06.30
System Single d8obf9fc-7e55-llel-
Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

Premium Firewall 2017.06.30
System Single 02d10466-7e56-llel-

UKT Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

Premium Firewall 2017.06.30
System Single 238bcbc8-7e56-llel-
Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

Premium Firewall 2017.06.30
System Single 48747dee-63bc-lldd-

ÜVP Edition unlimited 81b5-OOeOSlSSGclb

ce035d46-63c0-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 93ec-00e081536c1b

656aa0d2-63c0-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited bfO2-00e081586c1b

4aaafdsü-63c0-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited afl4-00e081586c1b

e2e35f46-63bf-lldd- 2017.06.30
Hosting Single Edition unlimited b6b3-00e081586c1b

371ef168-b041-lldf- 2017.06.30
Single Edition unlimited Seaa-S2540006c7cd

517c7270-b040-lldf- 2017.06.30
Single Edition unlimited 8eaa-52540006c7cd

2a4ef358-b040-lldf- 2017.06.30
MÁK Single Edition unlimited Seaa-52540006c7cd
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e~t
NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.

• H-1081. Budapest Csokonai utca 3.
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3ee4386e-b040-lldf- 2017.06.30
Single Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

77627fd8-2b7b-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited 8010-52540006c7cd

cf953b64-b041-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited 8eaa-52540006c7cd

86f149fc-b041-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

6a112f00-b041-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited 8eaa-52540006c7cd

54ff8342-b040-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

39eeSfac-b041-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

41327130-b040-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

2c9fOOda-b040-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

acfoa4ea-b041-lldf- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited Seaa-52540006c7cd

956aa576-5355-2f61- 2017.06.30
Cluster Edition unlimited 49f4-7da2936tcdec

GOVCA aab4872e-35a6-fa9f- 2017.06.30
PHASE2 Cluster Edition unlimited 430b-cl4aOae2llO4

0a6bd672-63c2-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited ad98-OOeOSl5Sőclb

e17f2a52-63c1-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited 9162-OOeOBl5Sőclb

Bba4obfc-63c1-lldd- 2017.06.30
ED/NMFR/TC Single Edition unlimited 96ad-OOeOSlSSGclb
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22efebc6-63c1-lldd- 2017.06.30
Single Edition unlimited bd94-00e081586c1b

2. rész: Syslog-NG és SSB termékek gyártói támogatésa;

Rendszer Licensz Serial Jelenlegi szupport
lejárati dátuma

535123bc-f830-lldd-af7f- 2016.12.31
25LSH

00e081586c1b

5077ad0a-f830-lldd-a99f- 2016.12.31
25LSH

OOeOSlSS6clb
HVR

ff9ba94a~f82f-11dd-92eb- 2016.12.31
25 LS H

00e081586c1b

fcc84642-fS2f-lldd-bdd9- 2016.12.31
25 LS H

00e081586c1b

aeascfso-80a4-d2c4-4c28- 2016.12.31
100LSH

bbdc33447cOc

18402852-4cOd-llel-Seaa- 2016.12.31
100LSH

52540006c7cd
KR

fao3bscc-f82f-lldd-b838- 2016.12.31
5OLSH

OOeOSlSSőclb

f7329d18-fS2f-lldd-9ff6- 2016.12.31
SOLSH

00e081586c1b

aeascfso-80a4-d2c4-4c28- 2016.12.31
100LSH

bbdc33447cOc

ba3c6des-87c8-1 220-4008- 2016.12.31
100LSH

e3fSbSScOGdO
ELEV

87d8db10-bb98-8a34- 2016.12.31
15OLSH

4accb2S46eb47dlc

a3f02e78-b658-ea24-4f1 8- 2016.12.31
15OLSH

e2s8aea4ddcú
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50 LSH

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

88db9994-127f-d3ae-4f2f-
4187e571e795

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

2016.12.31

GOVCA

25 LSH
af0c4092-2d d e- 1c53-455b
4a lf2d b78c9a

2016.12.31

Jelenlegi support lejárati
Rendszer Termék Licensz Serial dátuma

Syslog-ng 2016.12.31
Store 09e2c8f8-f83e-lldd-81e5-

hvr-ssb Box 10000 unlimited 00e081586c1b

Syslog-ng 2016.12.31
Store 52533082-f839-lldd-9a9b-

hvr-ssb Box 10000 unlimited OOeOSlSSGclb

Licence gyártói támogatás időszaka: Szerződés hatálybalépésétől 2019. június 30-ig. Az árnak
tartalmaznia kell a lejárt szupport vonatkozásában a szolgáltatásnyújtás jogfolytonosságának díját.

50 LSH 873f67ef-76c9-84da-4361- 2016.12.31
55a35d3daf94

9dc39561-59a4-4352-4a9e- 2016.12.31
50 LSH

Sa3lla7e79ed

50 ~H Sac3c8Sc-1640-601e-42be- 2016.12.31
c43aőcfb9bdc

25 LSH b73f3e79-eb9a-05a2-4a90- 2016.12.31
05532ec511c3

25 LSH 836605b8-023b-8f34-4d58- 2016.12.31
4b2f5e975863

25 LSH bc3347e2-3824-29cd-4547- 2016.12.31
34fa304a572c
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A támogatás szintje minden termék esetén „Base Support”, KIVÉVE a következőket:

Termék Support szintje Darab

Zorp Premium Cluster Subscription and Support Privilege 1

Zorp Premium Subscription and Support Privilege 3

Zorp Gateway Cluster Edition Privilege Support Privilege 2

Zorp Management Server Enterprise Edition Privilege Support Privilege 2

2. Gyártói támogatással kapcsolatos elvárások

2.1 Szolgáltatási szinttel kapcsolatos követelmények

Gyártói támogatás esetén elvárt minimális - egyenértékűség tekintetében alkalmazandó szolgáltatási
paraméterek:

Szolgáltatási szintek részletezése:

Support
szint Súlyosság Reakcióidő Erőfeszítés Kommunikációsgyakoriság

Folyamatos 5x8 óra / hét az

51 Másnap Ajánlatkérő munkaideje alatt, amíg Naponta

BaseSU meghatározásra nem kerül a egyszer (csakmegoldás munkanapokon)

S2 2 nap Naponta, az Ajánlatkérő
munkaideje alatt Hetente egyszer
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Súlyossági szintek:

Minden második héten

Folyamatos 7x24 óra / hét amíg
meghatározásra nem kerül a
megoldás

Hetente, az Ajánlatkérő munkaideje
alatt

Kritikus. (Si) A Kritikus Hiba teljesen mértékben meggátolja, hogy az Ajánlatkérő a support-ált
terméket használni tudja, továbbá olyan informáciávédelmi problémákat okoz, ami Jelentősen
csökkenti a Termék funkcionalitását. Az üzletmenet leáll, mert kritikus folyamatok nem hajthatáak
végre. Átmeneti megoldások nem lehetségesek.

Súlyos. (S2) A Súlyos hiba akadályozza az Ajánlatkérőt a termék egy vagy több lényeges elemének a
használatában, továbbá nem kritikusként besorolt biztonsági problémákat okoz. Az üzletmenetre
komoly hatással van, de korlátozva folytatható. Az átmeneti megoldások alkalmazhatóak és
elfogadhatóak a hiba végleges kijavításáig.

Kisebb jelentőségű hiba. (53) A Kisebb jelentőségű hiba akadályozza a Termék használatát, de nem
gyakorol jelentős hatást a fejlesztésre vagy a termelésre. A munkamenet folytatható a hiba kijavításáig
is. Az átmeneti megoldások alkalmazhatáak és elfogadhatóak a hiba végleges javításáig.

2.2 Ajánlattevő által a szolgáltatás keretében biztosítandó mérnöki órák

Ajánlattevő által a szolgáltatás keretében Ajánlatkérő

S3 ihét

NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

Havonta
egyszer

Si 2óra

PrivilegeSu

2 óránként

Naponta
Naponta, az Ajánlatkérő egyszer (csak

S2 Másnap munkaideje alatt munkanapokon)

S3 Másnap Hetente egyszer
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biztosítandó mérnöki árákszáma havonta kapcsolattartóinak
maximális száma

BaseSU 4 2
PrivilegeSU 12 6

A mérnökórákat azon termékekre vonatkozóan, amelyekhez a gyártói támogatás beszerzésre kerül, a
következő feladatok elvégzésre lehet felhasználni: Konfigurációs segítségnyújtás, nem termékhibából
adódó hibakeresésben részvétel, a szupportált termékek környezetével kapcsolatos tervezési
feladatok.

A mérnökóra keretből lehívott feladatok elvégzését minden esetben az ajánlatkérő kezdeményezi.
Minden feladat elvégzését követően ajánlattevő az Óra keret aktuális egyenlegéről kimutatást küld
ajánlatkérő részére.

A fel nem használt havi mérnöki órákat nem lehet felhalmozni, vagy egy másik hónapra átvezetni.

2.3 Támogatás keretében elvárt további követelmények:

• A szoftver követés szolgáltatás keretében Ajánlattevő biztosítja a fent megnevezett termékek
esetén a javítások és frissítések elérhetőségét, letölthetőségét Ajánlatkérő részére.

• Ajánlattevő által nyújtott support szintek gyártói szintű supportot jelentenek, és nem
tartalmaznak kiterjesztett helyszíni támogatást.

• Ajánlatkérőigényelheti Ajánlattevő támogatását, e-mailben és telefonon is (Si súlyossági
szintű problémák esetén).

• A probléma feltárása során szerzett információkra alapozva — szükség esetén — Ajánlattevő
biztosítson átmeneti megoldást Ajánlatkérő problémájával kapcsolatban. Átmeneti megoldás
lehet például: termékhiba esetében, egy átmeneti javítás vagy pótlás (konfigurációs
változtatások, a nem kritikus termékfunkcionalitás átmeneti megszüntetése) vagy egy
cselekvési terv Ajánlatkérő termékének megjavítására.

o Ha az átmeneti megoldás nem oldja meg Ajánlatkérő problémáját, Ajánlattevő folytassa a
felmérést, amíg megoldást nem talál a problémára, és Ajánlatkérő Vissza nem igazolja, hogy ez
megoldást jelent a problémára.

o A végleges megoldás lehet javítás vagy patch. Esetenként a végleges megoldás a következő
patch vagy verzió megjelenésekor lesz elérhető. Az egyedi javításokat vagy átmeneti
megoldásokat olyan problémák megkerülésére lehet alkalmazni, amelyek nem fognak fellépni
a jövőbeni patchek vagy verzió kibocsátások esetén.
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Ajániatkérő munkaideje (munkanapokon): Hétfő—csütörtök 8:00-16:50

Péntek: 8:00-14:20
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2. számú melléklete a 1013189 nyilvántartási számú szerződésnek

‘~ Termék Ajánlat
4~jt~ ~4$ ~ t$~~ öi~ié~títt
Mennyiség Mértókegység ~ Clkkszám r~,. ~ Term~k n’v egys’gár ára ara:

Zorp Gateway Single Edition Unlimited
30 db zfs-60-u-bs Base Support 996858 29905740 29905740

Zorp Gateway Cluster Edition
10 db Zfs-60-u-cl-bs unlimited Base Support 1894030 18940300 18940300

Zorp Management Server Enterprise
3 db zmse-60-15-bs Edition 15 host Base Support 1361031 4083093 4083093

Zorp Premium 4 host cluster
1 db Zpp-60-4-cl-y Subscription and Support 2856198 2856198 2856198

zorp Premium 4 host Subscription and
3 db zpp-60-4-y Support 1555099 4665297 4665297

zorp Management Server Enterprise
2 db zmse-60-4-ps Edition 4 host Pnvilege Support 1971148 3942296 3942296

zorp Gateway Cluster Edition
2 db zfs-6o-u-cl-ps unlimited Privilege Support 2841046 5682092 5682092

70 075 016 Ft
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3. számú melléklete a 1013189 nyilvántartási számú

N I S z szerződés• • NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓSSZOLGÁLTATÓ ZRT.

MIE~7s91o/B/5:

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosito adatok
Teljes név (cégje~zéknek znegfelelá’en): Sysman Rövid név (cégje~zéknelc megfelelően): Sysman
Informatikai Zrt. Zrt.

Cég jegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41 Ijniós adószám: HU12948901
Kapcsolattartó adatai

Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883 - 3471 e mail cím: project@sysman.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, vái os, utca~ házszám) Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u 10

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytol (ország, írónyítószáni, Város, utca, házszám).
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo ii. 10.

Vevó partner esetében a kovetkezőket is hi kell toltern, 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: Railfeisen Bank Zrt

Bankszámla száma 12010381-01385493- 00100000 Bankszámla devizaneme~ HUF

Különös adózásra vonatkozó mformációk (adózásra vonatkozó törvények alapján~ az irreleváns sorban
NEM-et kel! beít ni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

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

fejezet, 169. * (p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. ~ Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. K1VA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: nem törvény]: nem nem

Dátum’
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Cégszerű aláírás:

NISZ Nemzed Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081. Budapest, Csokonai utca 3.
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081. Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

4. számú melléklete 1013189 nyilvántartási Számú szerződés

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, Képviselő (2) neve,
NISZ Nemzeti Infokommunikációs beosztása; beosztása:
Szolgáltató Zrt. (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)

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 tartalonmak 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 szerzó’désben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
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Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklete 1013189 nyilvántartási számú szerződés
Licenc-információs adatlap

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok ____________________________________

Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

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

Termé ki nfo rmáciá k ___________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: _____________________________________
Gyártó megnevezése: _________________________________
Mennyiség: _____________________________________
Termék egységára: ___________________________________
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD): _________________________________
Közbeszerzési díj (%): ___________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ ______ _____________

. Installation Users Server + CAL
Metrika: ‚

Processor Core Egyeb
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen Nem
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem _____________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-
to): év.hó.nap -

Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ : _____________

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zn. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhctősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenimegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fcjlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Tennéldnfonnációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoüvertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.

Gyártói eikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.:
SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szofivertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett
pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használatijogosultságának kezdő dátuma.
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Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján lieencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
liceneelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoűverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfiissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- ás végdátummal.

Előflzetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előflzetés érvényességi Ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: enterprise vs
standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklete 1013189 nyilvántartási számú szerződés

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az állambáztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzékszám: 0110044874
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. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
es Ellatasi Foigazgatosag jogosult felmondani, vagy a7ol elallm

Budapest, 2019. január 3.

vezérigazgató
Sysman Informatikai Zrt.

2g 5(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,

b) az olyan belföldi vagy külföldi Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a 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 bíró Jogi személy, Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont
szerinti feltételekfennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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