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‘A szerződés szövegében az alvállalkozóra, szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések abban az
esetben irányadők, amennyiben a teljesítésben alvállalkoző működik közre, illetve ajánlattevő ajánlatában Szer
vezet, illetve szakember került bemutatásra. Egyéb esetben az alvállalkozókra, illetve szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések a szerződés alkalmazása, értelmezése során figyelmen kívül hagyandóak
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mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
1.
1.1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a további
akban: Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a köz
pontosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Szerverek ás táro
lók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” (1. rész: x86 ) tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredmé
nyeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban:
KM)
KM azonosítószáma: KMO1SRVTI7
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KIvI keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Afa.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajáiilatot benyújtó ajánlattevők kö
zösen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a
jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tar
talmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a T-Systems Magyarország Zrt., a Szerző
dést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.
—

—

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesíté
séért egyetemleges felelősséget vállalnak.
1.3.

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződés
hez fizikailag nem csatolt, előzmény központosított közbeszerzési keretmegállapodá
sos eljárás első részének közbeszerzési dokumentumai, a KM, valamint Eladó aj ánlati
kötöttséggel benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Műszaki le
írást, a KivI rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a
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közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figye
lembe venni.
1.4.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezett
ségek teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~
(5) bekezdése szerint szokásjog és Üzleti gyakorlat alkalmazását.

1.5.

Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvaló
sítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, va
lamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglal
takat.

1.6.

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

1.7.

Vevő „Monitorok beszerzése a KÖFOP-3.2.9.-16-2016-00001 projekt terhére”
tárgyban az 1.1. pontban rögzített Keretmegállapodás 2. része szerinti közbeszerzési
eljárást bonyolított le a verseny újranyitásával. Az eljárás során Eladó tette a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, Így Vevő a 2018.12.15. napján
megküldött összegezésében Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel Felek a jelen adásvételi szerződést kötik.

2.

A szerződés tárgya:

2.1. Ajelen adásvételi szerződés az előzményben rögzített KM eljárás 2. része eredménye
képpen, a Vevő a bivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési
igénye megvalósítására jött létre.
-

-

2.2. A szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a Vevő megrendeli és
megveszi, az Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletében (ajánlati
ár részletezése) nevesített elemekből álló termékek hatáidőben történő szállítását és
szolgáltatás nyújtását a szerződésben foglaltaknak megfelelően.
2.3. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket átvenni, és szerződésszerű teljesítése esetén a 6. pontban meghatározott ellenértéküket megfizetni az Eladó
részére.
2.4. Jelen szerződés tárgyát képezik továbbá az 1. számú mellékletben meghatározott ter
mékek, mint a monitorok szükséges minimális tartozékai.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:
3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a KM IV.6. pontjával
összhangban 2020. október 26. napjáig teijedő határozott időtartamra szól.
3.2. A teljesftési határidő az alapmennyiség (fix mennyiség) tekintetében a szerződés ha
tálybalépésétől számított 30 nap. Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesí
tést elfogad.
3!

3.3. Az opcionális mennyiség megrendelésére több részletben egyedi megrendelésenként a
szerződés hatálybalépésének napjától számítva 2019. október 26. napjáig (aktív
időszak) kerülhet sor
figyelemmel a KM IV.6. pontjában meghatározott aktív
időszak meghosszabbítására-, mely alapján Eladó az opcionális mennyiséget az egyedi
megrendeléstől számított 30 napon belül köteles leszállítani a Vevő részére.
-

3.4. Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a szállítandó termékek (beleértve a szükséges minimális tartozékokat), megne
vezése, valamint azok mennyisége,
a teljesítés határideje,
a teljesítés helye,
a.z egyedi megrendelés ellenértéke (amely jelen szerződés 2. számú melléklet
ében meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra, és
amely tartalmazza az egyedi megrendelés telj esítésével kapcsolatosan Eladót
megillető telj es ellenértéket).
—

—

—

—

3.5. Vevő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés 3.3. pontjában
rögzített intervallumon belül bármikor jogosult. Vevő az opcionális tételek
megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését az Eladó felé nem
köteles indokolni.
3.6. Eladó elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési
igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő az opciós mennyiséget nem, vagy nem
teljes egészében hívja le a fentiekben meghatározott határidőig.
3.7. Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. ~ (4) bek. a) pontja az irányadó.
3.8. Vevőt a termékek átadásának napjától a szerződés 9. pontjában rögzített jótállási
kötelezettségek terhelik.
3.9. A teljesítés helye: NISZ Zn. 1148 Budapest, Róna utca 54-56. szám alatti telephelye.
Vevő a termékeket munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8:00-14;00, pénteken 8:0012:00 közötti időszakban veszi át. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles
szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A szállítólevélen fel kell tüntetni a
szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az átadott
termékek azonosítását szolgáló adatokat (p1.: megnevezés, gyártási szám, típusszám,
modellszám, dátum és időpont, stb.).
3.10. A Vevő fenntartja magának ajogot, hogy a teljesítés helye módosulhat más, Budapest
közigazgatási határán belüli helyszínre. Vevő a teljesítés helyének módosulásáról
írásban táj ékoztatj a az Eladót. A felek rögzítik, hogy a telephely-változása esetén, a
teljesítés helyének az Új telephelyet tekintik, külön szerződésmódosítás nélkül.
3.11. A termékek átadás-átvétele előtt a kárveszély teljes mértékben Eladót terheli.
3.12. Az Eladó felelőssége különösen kiterjed a termékekben a szállítás vagy a raktározás
során bekövetkező mindennemű károkért, ezzel kapcsolatban Vevőt semmiféle
felelősség nem terheli. Eladó felel különösen a megfelelő csomagolásért és a
szakszerű fel- és lerakodásért is. Eladó köteles a termékek olyan csomagolásáról
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gondoskodni, amely a rendeltetési helyre történő szállítás vagy a raktározás alatt
megakadályozza azok sérülését vagy értékromlását. A szállítás, illetve a raktározás
alatt a csomagolásnak meg kell felelnie a szállítás, illetve a raktározás módjának.
3.13. Vevő felel azért, hogy a rendeltetési hely alkalmas legyen arra, hogy Eladó a
termékeket a rendeltetési helyen Ic tudja rakni. Amennyiben Vevő érdekkörében
felmerülő ok miatt Eladó bármelyik terméket nem tudja a rendeltetési helyen
kirakodni, ezt Vevő késedelmének kell tekinteni, mely Eladó egyidejű késedelmét
kizáija.
4.

A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, illetőleg megfelel a jelen
szerződés 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki mellékletben foglalt
követelményeknek.
4.2. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leszállításra
kerülő termékek bármilyen jellegű meghibásodását a jelen szerződés 9. pontja szerint
köteles elhárítani, a kárt köteles megtéríteni, illetve köteles a 9. pont szerinti jótállás
vállalására.
4.3. Eladó szavatol azért (jogszavatosság), hogy a termékek korlátozásmentes
tulajdonjogával rendelkezik, azoknak Vevőre történő átruházását harmadik személy
joga nem korlátozza, illetve nem zárja lő.
4.4. 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.
4.5. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek helyett új szervezet
bevonása a Kbt. 138. *-ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat meg, ha
Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak sz
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban sz
adott szervezettel együtt felelt meg.
4.6. Eladó által megnevezett, a KM megkötésekor már ismert alvállalkozók és
szakemberek, mint telj esítési segédek a KM 4. számú mellékletében kerültek
felsorolásra.
4.7. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a KM 4. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további
alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó
legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3
munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy
lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a
megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát arról benyújtani, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll
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a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.8. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó
nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való
közreműködése befejezésének az időpontját.
4.9. Az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való
közreműködése megszűnése esetén Eladó a 4.8. pont szerinti bejelentésével együtt
köteles benyájtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó
továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felelt meg,
akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az
előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Eladó új alvállalkozó
bevonásával
felel
meg,
a
bejelentésében
az
4.7.
pont
szerinti
adatokat/dokumentumokat is meg kell adnia/csatolnia kell.
4.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem
igényelik sem a KM, sem jelen szerződésmódosítását, elegendő arról a másik Felet
írásban tájékoztatni. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe
általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában
elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint
kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

4.11. Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga
végezte volna. Az Eladó az alvállalkozói felróható magatartása által a Beszerzőnek
vagy a Vevőnek okozott bármely kárért telj es felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó
nem telj esíthet megrendelést, illetve nem adhat ajánlatot.
4.12. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles a tulajdonosi
szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul
értesíti ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) al
pontjában meghatározott valamely feltétel vagy
Eladó 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.
—

—

4.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet
kitöltésével és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
4.14. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

4.15. A Kbt. 139. ~ (1) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező j ogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek,
szétválásnak vagy a j ogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy
olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági
egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és
mi.mkavállalókkal)
nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott
tevékenységet ellátó telj es szervezeti egység átruházásra kerül a j ogutódra, vagy az
eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés
átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt
-

-

4.16. A termékváltás és helyettesítés esetén a KM-ben foglalt rendelkezések az irányadóak.
4.17. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető j oglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
5.

A szerződés tartalma:

5.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas termékeket (alapmeimyiség és az egyedi megrendelések alapján le
hívott opcionális mennyiségek tekintetében is) átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a
teljesítés helyén.
Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendelte
tésszerű használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek
részére elvégezni.
5.2. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni az alábbi dokumentumo
kat:
1. jótállási jegyek;
2. gyártói garanciát igazoló okirat;
3. szállítólevél (átvevő által aláírt példány);
4. a hatályos jogszabályok alapján esetlegesen a termékekre vonatkozó
tanúsítvány, leírás, hatósági engedély, vagy egyéb, az áru forgalom
ba hozatalához szükséges dokumentum,
5. a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
6. tartozékok teljes listája.
Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az
angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani. A telepí
tőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.
Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélben feltüntetett mennyiséggel,
a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból meg
állapíthatóak-e a 3.9. pontban felsorolt adatok,
az Eladó jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
az Eladó a termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumen

—

—

—

—

tumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
Vevő kizárólag nem szerződésszerű teljesítés esetén tagadhatja meg a termékek átvételét,
a teljesítés elismerését, azaz ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a termékeket és
a termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
5.3. Az átadás-átvételről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel 2 példányban, amely
ből 1 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti meg. A jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket, igazolásokat,
dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét,
beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.
5.4. Az átvétel megtagadása esetén a jegyzőkönyvben rögzíteni kell:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét
Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
—

—

—

—

—

—

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre jelen fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni az
zal, hogy az ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt
sikertelen mennyiségi átvételt követően Vevő a megbiúsulás jogkövetkezményének al
kalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől
5.5. Vevő a termékek átvételét a sikeres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával
igazolja, majd a jelen szerződés 4. számú melléldetét képező Teljesítést igazoló bizonyla
tot a továbbiakban TIB állít ki az Eladó részére. A TIB kiállításával és mind két Fél
aláírásával a Vevő igazolja, hogy teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.
—

—

5.6. Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó szak
emberei részére a szállítási feladatok elvégzése céljából.
5.7. Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelke
zésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
5.8. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket átvenni és azok szer
ződésszerű teljesítése esetén az ellenértéket a szerződés 7. pontja szerint megfIzetni.
5.9. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munka
végzés során sérült-e a Vevő információbiztonsága.
5.10. Vevő szavatol azért, hogy az Eladó telj esítéséhez általa az Eladónak átadott infor
mációk, adatok, tények, dokumentumok telj esek és a valóságnak megfelelnek.
-

-

5.11. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a Jelen szerződésből eredő követelését nem
engedményezheti harmadik személyre.
5.12. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részé
ről nem értelmezhető j oglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződéssze
gés következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulaj
donságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.
6.
6.1.

A fizetendő ellenérték
Szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződés EU Alapokból finanszírozott.

6.2. Projekt címe: A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalá
nak megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommuniká
ciós ellátásánál
Projekt azonosító száma: KOFOP-3 .2.9.-l 6-2016-00001
Támogatás intenzitása: 100 %
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
..

6.3. A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladat telj esítésének ellenértéke Ösz
szesen 12.285.242.- Ft ± AFA, Tizenkettőmillió-kettőszáznyolcvanötezer
kettőszáznegyvenkettő forint ± általános forgalmi adó. A termékeket, azok egységárait jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
6.4. A jelen szerződés szerinti összegből:
a) a fix mennyiség értéke 9.631.842.- Ft + ÁFA, azaz Kilencmillió
hatszázharmincegyezer-nyolcszáznegyvenkettő forint ± általános forgalmi adó. A
fix mennyiséget alkotó termékeket, azok egységárait jelen szerződés 2. számú mellék
letének fix része tartalmazza;
b) az opciós mennyiség értéke 2.653.400.- Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió
hatszázötvenháromezer-négyszáz forint ± általános forgalmi adó. Az opciós
mennyiséget alkotó termékeket, azok egységárát jelen szerződés 2. számú mellékleté
nek opciós része tartalmazza.
6.5. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekin
tendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetőek.
6.6. A 6.3. pontban meghatározott díj tartalmazza a rendeltetésszerű működéshez szüksé
ges tartozékok ellenértékét, valamint mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentéte
lezését (kiszállítás díj át,a j ótállás költségét, a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget: vám, adók, díjak, illetékek, egyéb
stb),
amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába érvényesí
teni kíván, ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.
...

6.7. A 6.3. pontban meghatározott díj nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
9!

számított értéke, mértéke 2 % ± ÁFA.
6.8. A közbeszerzési díj összege az Eladó által kiállítandó számlában külön sorban kerül
feltüntetésre, melyet Eladó a KM szerint továbbfizet a Beszerzőnek.
6.9. Vevő az opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés 3.3. pontjában
rögzített intervallumon belül bármikor jogosult. Vevő az opcionális tételek megrende
léséről saját diszkrecionális batáskörében dönt, döntését az Eladó felé nem köteles in
dokolni.
7.

Fizetési feltételek

7.1. Az Eladó előleget nem kérhet és az előre fizetés sem megengedett.
7.2. Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont sze
mélyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizeté
si kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába
terheli.
—

—

7.3. Eladó az alapmennyiség tekintetében I db számla, az opcionális mennyiség tekintetében
pedig az egyedei megrendelések teljesítését követően l-l db számla benyújtására jogosult
a szerződésben meghatározott összes feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését
követően, a 7.7. pont előírásainak megfelelően. A számlának meg kell felelnie a 2000. évi
C. törvény 167. *-ában foglaltaknak.
7.4. Eladó a jelen szerződés bruttó ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalom
mal kiegészítve kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű tel
jesítését követően Vevő által kiállított és mind két Fél által aláírt TIB alapján, annak kiál
lítását követően 15 napon belül állít ki és azzal együtt ny~t be Vevőnek. A számla mel
lékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy
példánya. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljá
rási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak. A szám
lán csak az előzményben ismertetett KlvI hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
7.5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. ~
(1), (4), (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. ~ (I)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfele
lően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a 272.12014. (XI.5.) Korm. ren
delet előírásait is szem előtt tartva, banki átutalással kerül kifizetésre az Eladó részére ún.
utófinanszírozás keretében a KOFOP 3.2.9-16-2016-00001 azonosítószámú, „A támoga
táskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív
programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” tárgyú ld
emelt, 100,000000 %-os támogatási intenzitású projekt keretében.
7.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.
7.7. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

—

—

—

—

—

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálta
tó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgá
ló szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ
számát, fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt azonosító számát: KÖFOP
3.2.9.-16-2016-00001.

7.8. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
7.9. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. *-ában meghatározott mértékű késedelmi
kamatot köteles Eladónak megfizetni.
7.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés j ogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a szám
lát nem a 7.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szer
ződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.12. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapj aiból származó támogatások felhasználására vonatko
zó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
7.13. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefflggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontj a szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles j övedel
mének csökkentésére alkalmasak.
7.14. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.15. A kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
7.16. Vevő figyelemmel a Kbt. 135. *-ának (6) bekezdésében foglaltakra a szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak Eladó által elismert, egy
nemű és lejárt követelését számíthatja be.
—

—

8. Szavatosság
8.1. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a

‚‘
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rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott
szavatosságvállalásának valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.
8.2. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
9. Jótállás
9.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó a szerződés 2.1. pontjában meghatározott termékekre
a KM-ben rögzített időtartamig, míg az. 1. számú mellékletben rögzített tartozékok esetén
6 hónap időtartamig jótállási kötelezettséget vállal, melynek kezdete az átadás-átvétel
időpontja.
9.2. Eladó jótáll azért, hogy Vevőnek átadott termékek egyenként és összekapcsolt
működésük során rendszerként is megfelelnek a Jelen szerződésben, a jelen szerződés
mellékleteiben és a vonatkozó j ogszabályokban foglalt követelményeknek, valamint
azért, hogy az átvett termékek
minden megrendelt funkcionalitásra kiteijedően
egyenként és összekapcsolt működésük során rendszerként is alkalmasak a
rendeltetésszerű használatra, továbbá mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési
(konstrukciós), anyagbeli, kivitelezési hibáktól.
—

-

9.3. Eladó továbbá jótáll minden olyan hibáért, amelyek Eladó vagy alvállalkozója
(közreműködője), fuvarozój a magatartásából vagy mulasztásából erednek.
9.4. Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed lő azokra a hibákra, amelyekről Eladó
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, és olyan rendeltetésellenes
használat vagy Vevőnek felróható okból a karbantartás elmulasztásának következménye,
aminek lehetséges következményeiről Eladó a szükséges tájékoztatást megadta.
9.5. A jótállási idő alatt a termékekben fellépő és Eladó jótállása körébe tartozó hibát
Vevő köteles írásban haladéktalanul Eladó tudomására hozni. Eladó ebben az esetben
köteles legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanapon megkezdeni a hiba elhárítását,
és a hibát 5 munkanapon belül kiküszöbölni (a továbbiakban: hibaelhárítási idő).
—

—

9.6. Amennyiben Vevő a jótállási idő alatt meghibásodott termékeket a hibából eredően
rendeltetésszerűen nem tudja használni, akkor ezt Felek a termékek leállásának tekintik.
A leállás ideje a hibaelhárítás (javítás vagy csere) teljes időtartama alatt nem haladhatja
meg összességében a leállást okozó hiba Vevő általi bejelentésének kézhezvételétől
számított 5 munkanapot. A hibaelhárítás során ténylegesen felmerült teljes leállási időbe
nem számítható be a hibaelhárítási időnek az a része, melyre Eladó a meghibásodott
termékek funkcionalitásának mindenben megfelelő és a rendeltetésszerű használatra
alkalmas csere-eszközöket bocsát Vevő rendelkezésére. A leállási idő hibaelhárításonként
értendő, tehát a különböző hibákhoz kapcsolódóan felmerült leállások időtartamai nem
adódnak össze.
9.7. Amennyiben a leállást okozó hiba elhárítása a vállalt leállási időn belül nem történt meg,
Eladó a hibaelhárítás idejére a jelen szerződésben a meghibásodott termékekkel szemben
támasztott funkcionális követelményeknek megfelelő és a rendeltetésszerű használatra
alkalmas új vagy használt csere termékeket köteles Vevő számára átadni (a továbbiakban:
ideiglenes csere). Az ideiglenes csere során átadott termékek Eladó tulajdonában marad,
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melyet a hibaelhárítás megtörténtét követően Eladó részére vissza kell szolgáltatni. Az
ideiglenes csere biztosításáért Eladót külön díjazás nem illeti meg.
9.8. Felek a hibaelhárítási idő alatt a meghibásodás bejelentése és a jelen szerződésben
meghatározott minőségnek megfelelő üzemképes állapotú termékek átadásáig eltelt időt
értik. A 9.7. pont szerinti ideiglenes csere nemjelenti a hiba elhárításának megtörténtét.
9.9. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási időtartam alatt
bejelentett hibákért Eladó a jótállási idő eltelte után is felelősséggel tartozik azzal, hogy
ebben az esetben a jótállási igény érvényesítésére a Ptk. 6:173. ~-ának (1) bekezdése az
irányadó.
9.10. Eladó a hibaelhárítási időn belül köteles a Termék hibáját a helyszínen elhárítani, az
átadott Termék meghibásodott elemeit a helyszínen térítésmentesen kijavítani, vagy, ha a
kijavítás a hibaelhárítási határidőben nem lehetséges, kicserélni. Eladó jogosult minden
olyan esetben a kicserélést választani, amikor egyébként kijavításra lenne köteles. Eladó
tudomásul veszi, hogy a helyszínen történő hibaelhárítás kizárólag Vevő munkaideje alatt
végezhető. Vevő munkaideje: munkanapon 8:00
16:30 óra közötti időszak. Az
esetleges munkaidő változásokról Vevő köteles az Eladót tájékoztatni.
—

9.11. Amennyiben a hiba a helyszínen nem vagy aránytalan nehézségek mellett javítható,
akkor Eladó jogosult a hibát más helyen is javítani, de ez nem hosszabbítja meg a jelen
szerződés 9.5. pontjában meghatározott hibaelhárítási időt. Ideiglenes csere esetén Eladó
választása esetén a szükséges javítást rendeltetési helyen kívüli helyen is elvégezheti.
A nem a rendeltetési helyen végzett javítás esetében Eladó saját költségén köteles a
meghibásodott alkatrész elszállításáról, megfelelő őrzéséről gondoskodni. A termékek
alkatrészének vagy tartozékának kijavítása vagy cseréje esetén a jótállási idő a javított
vagy cserélt alkatrész vagy tartozék esetében újra indul.
-~

-

9.12. A jótállási kötelezettség időtartama alatt, annak teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget az Eladó
viseli.
—

—

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1. Amennyiben Eladó jelen szerződés alapján meghatározott határidőre vonatkozó szer
ződéses kötelezettségét (termékek, hozzá tartozó dokumentumok átadása-átvétele) kése
delmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles.
10.2. A késedelemi kőtbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem
11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
10.3. A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll választása sze
rint a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal
felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni. Eladó tudomásul veszi, hogy a
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

10.4. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Eladó a szerződéses kötelezettségének az Eladónak felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Ebben az esetben az El-
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adó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben Vevő nem él szavatossági jo
gaival. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
11. napjától napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap
20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
10.5. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén Vevő jogosult mindennemű
kártalanítási kötelezettség nélkül választása szerint a szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal meghiúsulási
kötbért követelni.
-

-

10.6. A Vevő elállási, és rendkívüli felmondási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatko
zattal gyakorolhatja. Az elállás, vagy rendkívüli felmondás az Eladó kötbér- és kártérítésfizetési kötelezettségét nem érinti.
10.7. Amennyiben Eladó eléri a fenti kötbérek közül bármelyik maximumát, illetve a jelen
szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, amennyiben a meghiúsulásra az
alapmennyiség esetén került sor, a teljes alapmennyiség ellenszolgáltatási nettó értékének
25%-a, amennyiben a meghiúsulásra az opcionális mennyiség esetén került sor, a teljes
opcionális mennyiség ellenszolgáltatási nettó értékének 25%-a.
A meghiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki az Eladó kártérítési felelősségét, melyért
helytállni tartozik.
10.8. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér aLkalmazha
tó.
10.9. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigény
ről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdé
sében foglaltak alapján jogosult beszámítani.
10.10. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesí
tésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1. A felek az ún. rendes felmondás jogát, illetve a közös megegyezéssel való szerződés
megszüntetését kölcsönösen kizárják.
11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szer
ződés módosításra vonatkozó előírásaira.
11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesí
tésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi és hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
—

—

—

—
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Eladó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti,

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

—

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
—

—

11.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott &zetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítá
sa ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.9. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. ~ alapján a Vevő köteles a Közbe
szerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan megszeg
te és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés
alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó
olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését
okozta.
11.10. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses kötele
zettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés
tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés fel
mondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés
alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó szerző
dő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetle
nülését okozta
11.11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.
11.12. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.
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12. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
12.1.
-

-

-

-

Felek kijelentik, hogy:
Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines tudomásuk olyan adatról,
amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy
olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen
szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott kö
rülmények bármelyikének felmerüléséről.
13. Titoktartás
13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályo
zásnak megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés
lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosság
ra hozatalát az arra illetékes megtilthatja.
13.3. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvá
nosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehe
tik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában,
amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell len
ni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempont
jából feltétlenül szükséges.
13.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem mi
nősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, felté
ve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak
alá és adnak át Vevőnek.
13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt ada
tokat szolgáltathatja ki.
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13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

13.9. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei munka
végzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot
tenni (5 számú melléklet).
14. Vis major
14.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis major eredménye.
14.2 Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elhárítha
tatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy kés
leltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását kö
vetően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
I)

természeti katasztrófák (villámcsapás, füldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí
tás, rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államc~íny, polgár
háború és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
14.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.
14.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű telj esítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

14.6 Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.
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lekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés ré
szét képezi.
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példányt Vevő, I példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóvá
hagyólag írtak alá.
1.
2.
3.
4.

számú melléklet I Műszaki leírás
számú melléklet Ajánlattételi lap ajánlati ár részletezése
számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól
számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet
Titoktartási nyilatkozat
6. számú melléklet Átláthatósági_nyilatkozat
—

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal min
denben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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1. számú melléklet a

~ nyilvántartási

számú szerződéshez

Műszaki leírás
Műszaki leírás szerinti elvárt
műszaki követelmények
Látható méret legalább 21,5’ de
legfeljebb 22”
minimum 1db DisplayPort, 1db
}JDMIL4Portés 1db VGA D
SUB
Natív felbontás: minimálisan
1920x1080
Kontraszt: 30,000,000:1 (DCR)
Fényerő: 250 cd/m2
Elvárt képernyő arány: 16:9
vagy 16:10
Betekintési szög: 170/160
Válaszidő: maximum 3ms
Teljesítményfelvétel készenléti
üzemmódban: kevesebb mint
0,5 W
Az eszköz rendelkezzen bizton
sági rés zár foglalattal
Burkolat alapszíne: fekete vagy
szürke (sötét)
Minimum kiegészítők (kábe
lek)
1 db a monitor VGA (D-SUB)
csatlakozó felületéhez illeszthe
tő kábel (pld. D-SUB D-SUB,
15 tű, 1,8m) amely lehetővé
teszi a munkaállomáshoz való
közvetlen csatlakoztatást és
működést
I db a monitor digitális csatla
kozó felületéhez illeszthető
kábel, amely lehetővé teszi a
munkaállomáshoz való közvet
len csatlakoztatást és működte
tést
—

1 db tápcsatlakozó kábel, amely
lehetővé teszi a monitor elekt
romos hálózathoz való közvet
len (CEE7/7) csatlakoztatást és
működést

Megajánlott termék pontos
paraméterei

A megajánlott termék teljesíti
a követelményt? (Igen/Nem)

21,5”

Igen

1 db DisplayPort 1.2, 1 db
HDMI 1.4,1db 15-Pin D-Sub
VGA port

Igen

l920x 1080 pixel

Igen

30000000:1 (DCR)
250 cdlm2

Igen
Igen

16:9 képarány

Igen

170/160 fok betekintési szög
3ms

Igen
Igen

kevesebb, mint 0,5 W

Igen

Rendelkezik biztonsági rés zár
foglalattal: Kensington Security
Socket

Igen

A burkolat alapszíne fekete

Igen

Minden szükséges kiegészítőt a
monitor tartozékaként szállítunk
1 db a monitor VGA (D-SUB)
csatlakozó felületéhez illeszke
dő kábel: D-SUB D-SUB, 15
tű, 1,8m). Lehetővé teszi a
munkaállomáshoz való közvet
len csatlakoztatást és működést.
A kábel a monitor tartozéka.
I db a monitor HDMI digitális
csatlakozó felületéhez illeszke
dő kábel. Lehetővé teszi a mun
kaállomáshoz való közvetlen
csatlakoztatást és működtetést.
A kábel a monitor tartozéka.
1 db tápcsatlakozó kábel. Lehe
tővé teszi a monitor elektromos
hálózathoz való közvetlen
(CEE7/7) csatlakoztatását és
működését. A kábel a monitor
tartozéka.

Igen

—

Igen

Igen

Igen
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ajánlati ár részletezése

Egységárra
Közbeszerzési
Közbeszerzé Közbeszerzési
vetített
Nettó összár
díjjal növelt nettó
si díj
díjjal növelt
közbeszerzési
(Ft)
egységár (Ft)
Összesen (Ft) nettó összár (Ft)
díj (2 % (Ft))
Fix mennyiség 363 db monitor

363

db

LW-22E

AG Neovo
LW-22E 22”
LED monitor

26 534 Ft

531 Ft

27 065 Ft

9 631 842 Ft

192 637 Ft

9 824 479 Ft

27 065 Ft

2 653 400 Ft

53 068 Ft

2 706 468 Ft

12 285 242 Ft

245 705 Ft

12 530 947 Ft

Opciós mennyiség 100db monitor
100

db

LW-22E

AG Neovo
LW-22E 22”
LED monitor

26 534 Ft

Összesen ár (ÁFA nélküli):

531 Ft
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SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Ml

assi UJJ 1~1

Nyilatkozat Partner adatairól2
Azonosito adatok
TeIj es név (cégjegyzéknek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zrt.

Cé~ieavzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
Cg. 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44

Uniós adószám: HU 12928099

Kapcsolattartó adatai
Név: Lengyel Péter

Beosztás: Értékesítési menedzser

Telefonszám: 06 1 452 1400

E-mail Cím: lengyel.peter~t-systems.hu

Cím
Székbely (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni~ amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca házszám): 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma:
10918001-00000068-73830003

Bankszámla devizaneme:
HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó torvények alapján, az »releváns sorban NEM-et kell
beírni, amelyik sor vonatko ik a pai tnerre, o/t IGEN-Ó
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.

Különbözet szerinti

XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:

elszámolás [áfatv. XV.-XVII. fejezet,
NEM
l69.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
NEM
VI. fejezet]: IGEN
Milyen tevékenység alapján:

IGEN

Milyen tevékenység alapján:
Epítési-szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM
Dátunr

2

A végleges

Önszámlázás [áfa tv. I69.~.(l)]:

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény):
NEM

~.

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM ‚

Cégszerű aláírás:

~
szerzodes
alairasaig

kérjük kitölteni.
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ZRT.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Jelen vannak:

Dátum:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ 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 szal’lertiletnek
átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jótelj esítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Ették:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
““tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő
A NYILATKOZÓ
Természetes személy esetén:
Teljes neve:
Munkáltató:
Lakcíme:
Születési helye, ideje:
vagy

Jogi személy esetén:
Cég neve:
Székhelye:
Cégj egyzékszáma:
Képviselője:
Jelen nyilatkozatot tevő személy büntetőjogi és polgári jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti:
1.1.
A nyilatkozó a
és NJSZ Zrt. között létrejött
számú szer
ződés alapján ajogviszonya fennállása alatt és annak megszűnését követően is, ajogviszony megszűn
tétől számított 5 évig köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot.
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági
tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb
adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítá
sa, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy
piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jog
szerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
1.2.
A nyilatkozó sem ajogviszony fennállása alatt, sem azt követően, a fentieken túlmenően sem
közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely a tevékenysége betöltésével
összefbggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a NISZ Zrt.-re vagy más, alábbiakban meg
határozott személyre hátrányos következménnyel járna.
1.3.
A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomá
sára jutott a Ptk. 2:47. ~-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információsza
badságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű vagy közérdekből nyilvános
adatnak nem minősülő valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azt sem a szerződés teljesítésének
befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozza.
—

—

2. A fenti titoktartási kötelezettség különösen a következőket jelenti, illetve annak megtartása érdek
ében a nyilatkozó az alábbiakra köteles:
2.1.
A nyilatkozó az 1. pontban szabályozott körbe tartozó, a tevékenysége során tudomására j u
tott, a NISZ Zrt.-re, a felhasználókra vagy a NISZ Zrt. üzleti partnereire, illetve ezek tevékenységére

vonatkozó információt, tényt, adatot (ideértve különösen a NISZ által feltigyelt IT rendszerek felhasz
nálóinak az adatait, az IT rendszerek rendszer paramétereit, a pénzügyi, gazdasági, üzleti, marketing,
értékesítési, informatikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi információkat, adatokat, az ilyen terüle
teket érintő terveket, stratégiákat, eljárásokat, alkalmazott megoldásokat, továbbá a partnerek, illetve a
munkavállalók adatait) köteles megőrizni, és azokat saját célra sem közvetve, sem közvetlenül nem
használhatja fel, harmadik személyeknek hozzáférhetővé nem teheti, illetve harmadik személlyel nem
közölheti.
2.2.
A titoktartási kötelezettség szempontjából illetéktelen, harmadik személynek minősül minden
olyan személy, aki a NISZ Zrt-vel nem áll jogviszonyban vagy nem áll beszállítói/Vevői jogviszony
ban.
A nyilatkozó a tevékenysége során harmadik személlyel csak akkor közölhet a titoktartási kötelezett
ségének hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt, ha erre a NISZ Zrt-től származó utasítás (illetve
szerződött tevékenységi köre, szerződése/megállapodása tárgya) alapján jogosult, illetve köteles. Az
adatszolgáltatás ez esetben sem haladhatja meg azt a mértéket, amely a nyilatkozó számára adott mun
kautasításból következik.
A nyilatkozó a NISZ Zrt-vel munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló más munkavállaló vagy
érintett számára is kizárólag a NISZ Zrt-től származó munkautasítás alapján, az abban meghatározott,
vagy abból következő mértékben jogosult, illetve köteles a tevékenysége során tudomására jutott
tényt, adatotlinformációt átadni.
A nyilatkozó a bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az üzleti titoknak minősülő információ
ról, tényről, adatról kizárólag akkor adhat tájékoztatást, ha előzetesen a NISZ Zrt. és/vagy adatgazda a
titoktartási kötelezettsége alól felmentést adott a számára.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan tényre, adatra, információra, amely nyilvános nyil
vántartásban (így például a cégnyilvántartásban) szerepel, vagy amely esetlegesen a közérdekű adatok
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adat
szolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség körébe tartozik, és ezért azt a NISZ Zrt. vagy partnere már
nyilvánosságra hozta.
Abban az esetben, ha a nyilatkozótól a tevékenysége során harmadik személy tény, adat, vagy infor
máció közlését kéri, a nyilatkozó erről köteles közvetlenül
-t (e-mail: u, tel.: ±36 1), és a NISZ
Zrt. Informatikai Biztonsági Igazgatóját (...‚ e-maiF
tel: ...) tájékoztatni, és ha kétség merül fel a
tekintetben, hogy a kérés teljesítésére a nyilatkozó a NISZ Zrt-től származó munkautasítás (illetve
tevékenységi köre) alapján jogosult-, köteles közvetlenül a NISZ Zrt. kapcsolattartója (
e-mail:».,
tel.: ±36 1 ...) utasítását kérni.
-

2.3.
A nyilatkozó a tevékenysége során a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, ada
tot és/vagy információt tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ
Zrt. által előírt helyen és módon kezelhet, tárolhat vagy rögzíthet. Ennek során a nyilatkozó köteles
betartani minden olyan NISZ Zrt. által előírt biztonsági rendelkezést, amely a számítástechnikai rend
szer használatára vonatkozik.
A nyilatkozó csak azokkal a személyre szóló számítógépes és azonosítási jogosultságokkal élhet a
munkája során, amelyre a NISZ Zn. felhatalmazza. Más munkavállaló személyes jogosultságait vagy
személyes azonosítását nem használhatja fel ideiglenesen sem kivéve, ha erről a NISZ Zn. kapcsolattartó külön utasításban rendelkezik.
A nyilatkozó a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt tartal
mazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ Zrt. utasítása, vagy előzetes
engedélye alapján vihet ki az eredeti vagy őrzési helyéről, illetve juttathat ki a NISZ Zn. számítógépes
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Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
0110 044852
12928099-2-44
Hellinger Teodor ágazatigazgató és Barta László projekt és szolgáltatás

igazgató
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt T-Systems Magyarország
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nemzeti vagyom~ól szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1)
bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társu
lás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi Önkormányzat kü
lön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi
helyhatóság, a külfóldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás
ban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szerve
zet, 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 adóilletőség
gel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kül
földi 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 bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vfzitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
cb) 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;

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Dátum: Budapest,, 20
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