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Szerződés nyilvántartási ~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041 633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám; K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,
másrészről a(z)
Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
KEF azonosító: 200365
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10 044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700 01000001
Képviseli: Hermesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és
CLARMONT I. S. Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
KEF azonosító: 201318
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-870288
Adószám: 13730848-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10465091-49020016
Képviseli: Tapodi Romai~ov Mihály
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató
és
DOCAGE Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.
KEF azonosító: 200528
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-719058
Adószám: 13107406-2-41
Bankszáinlaszám: 10402142-50526790-48571005
Képviseli: Zih Katalin Emese
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
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GAMAX Kft.
Székbely: 1114 Budapest, Bartók Béla Út 15/d. 11/18.
KEF azonosító: 100160
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-067822
Adószám: 10383571-2-44
Bankszámlaszám: 10102093-57428400-01000005
Képviseli: Homoimay Géza
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
MVM BSZK Zrt
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 54.
KEF azonosító: 201288
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-048180
Adószám: 25010075-2-43
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-67634017
Képviseli: Suti Péter és Horváth Tamás
Képviselő titulusa: vezérigazgató és műszaki igazgató
és
S Cl-Hálózat Zrt.
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom u. 7.
KEF azonosító: 200082
Cégjegyzék szám: 0110 043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszárn: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezériga7gató
mint v ailailcozoic ~a tovalblaKban egyutt: V allalicozo),
Megrendelő és Vállalkozó (a továbbiakban: Megrendelő és Vállalkozó együtt Felek) között alulí
rott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszer
ző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/20l7 szám alatt, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése” (1. rész: x86) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO 1 O4SRVT 17
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2020. október 26.
keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Afa.

Vállalkozó egymás közti, illetve a Megrendelő közli viszonyát a jelen szerződés és az együttmű
ködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vállalkozó jelen szerződést megha
talmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.
—

—
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Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállal.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre. A „KOF Fujitsu eszközei gyártói támogatásának meghosszabbítása” tárgyú el
járás eredményeképpen létrejött jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó
pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott részletezés szerinti
szolgáltatások nyújtását (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Vállalkozó ajánlatának ré
szét képező Ajánlattételi lapnak/ár részletező táblázat megfelelően kell kiállítani), jelen
szerződésben és az 1. számú mellékletének 1-3. pontjában meghatározott követelményeknek
megfelelően.
—

-

2.2.

A szerződés 1. számú mellékletének 4. pontja tartalmazza azoknak az eszközöknek a felso
rolását, amelyekre a szerződés szerinti gyártói támogatás érvényes.

2.3. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Sysman Informatikai Zrt.
(1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Vállalkozó a jelen szerződésben és az 1. számú mellékletének 1-2. pontjában meghatározott
szolgáltatásokat jelen szerződés hatálybalépésétől 2019. július 7-ig köteles biztosítani.

3.2

Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor, legkésőbb azonban a hatályba lépést követő 8
munkanapon belül köteles átadni Megrendelőnek a jelen szerződés 4.2. pontja szerinti
gyártói támogatásról szóló igazolást. Ezzel egyidőben a gyártói támogatásra vonatkozó jo
gosultságnak regisztrálásra kell kerülnie a Gyártó (Fujitsu) rendszerében.

3.3

Felek jelen szerződést határozott időre kötik.

3.4

Jelen szerződés abban az esetben lép hatályba, ha
a következő a)-c) pontokban
meghatározott feltételek mindegyike teljesül1:
a) a jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírása,
b) Megrendelő és a Belügyminisztérium között 2018. 4. negyedéves ..Közszolgáltatási
Szerződés a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) és a köz
ponti elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEUSZ) nyújtásáról, valamint az Elekt
ronikus Levéltár Központi Archívum és Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer üze
meltetéséről” szóló szerződés hatályba lépése, valamint

1

Jelen pontban meghatározott feltételek jelen szerződés aláírásáig teljesültek, így jelen szerződés az aláírásának a

napján hatályba lép.

1’

c)

3.5
3.6

a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. ~ (1) bekezdésének
a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány megszerzése, vagy amennyiben a Rendelet
13. ~ (3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejárta.

A szerződés 3.4 b) és c) pontja szerinti feltételek teljesüléséről Megrendelő haladéktalanul
tájékoztatja Vállalkozót.
Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének
határidejét.

3.5. A teljesítés helye: Megrendelő 1149 Budapest, Róna ii. 54-56. szám alatti telephelyc

4.

A teljesítés módja, hibajavítással kapcsolatos elvárások

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a KM-ben,
meghatározott követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani
feladatokat teljesíteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint.
A teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben Vállalkozó szakembere nem ren
delkezik magyar nyeivtudással, ebben az esetben szaktohrtács biztosítása Vállalkozó kötele
zettsége és költsége.
-

-‚

4.2. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesíté
séhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. Vállalkozó a jelen szerződés 2.1. pontja
szerinti gyártói támogatásra vonatkozó az 1. számú mellékletének (műszaki leírás) 1-2. pont
jáhan meghatározott tartalmú. 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint ne
vesiten eieme~bői álló szoigáitarások jelen szerződésben meghatározon idöiartamig ~3. 1.
pont) történő igénybevételére való jogosultságot hitelt érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt
dokumentumot, és a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt és vala
mennyi szükséges információt (a továbbiakban együtt: gyártói támogatásról szóló igazolás)
köteles Megrendelőnek elektronikus úton megküldeni a licenceadmin~nisz.hu e-mail címre,
a 3.2. pontban meghatározott időpontig.
4.3. Vállalkozó a jelen szerződés és az 1. számú melléklet 1-2. pontja szerinti szolgáltatások biz
tosítása érdekében a hét minden napján 7x24 órában ügyfélszolgálatot köteles biztosítani
Megrendelő bejelentéseinek fogadására az alábbi elérhetőségeken:
telefon: 06-1-883-3470
e-mail: suppoit~syman.bu
4.4. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) hibát bejelentő személy neve, beosztása, telefonszáma
b) meghibásodott eszköz megnevezését, típusát, és sorozatszámát
c) annak a helyszínnek (pontos cím) megadása, ahol a meghibásodott eszköz található,
d) észlelt hibajelenség leírása.
e) a hibaelhárításban résztvevő kapcsolattartó neve és telefonszáma
4.5. A hibajavításról munkalapot kell felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartal
maznia:

a)
b)

hibabejelentés időpontja.
hibajavítás megkezdésének és befejezésének időpontja.
....
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c)
d)
e)
t)
g)

hibajavítás helyszíne,
az eszköz, rendszer megnevezése, azonosító adatai (típus, gyári szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése
megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítást végző szakember(ek) neve, beosztása.

4.6. A hibajavítás megtörténtét Megrendelő a munkalap aláírásával igazolja. A munkalapot há
rom példányban kell kiállítani, melynek agy példánya Megrendelőnél marad, két példányt
Vállalkozó kap (melyből egy példányt az Ósszesítőhöz (4.13.) kell esatolnia).
4.7. A hibajavítással kapcsolatban felmerülő logisztikai feladatok megoldása (p1. helyszíni meg
jelenés, cserealkatrész kiszállítása, hibás alkatrész elszállítása) Vállalkozó feladata.
4.8. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint 12 hónap. A kicserélt hibás alkatrészek (kivétel:
HDD hiba esetén az eredeti disk a megrendelőnél marad,) a Vállalkozó tulajdonába kerül
nek. Vállalkozónak a meghibásodott alkatrésszel egyenértékű, azzal azonos vagy jobb, hi
bátlan a beszerelést megelőzően sehol nem használt cserealkatrészt kell biztosítania.
4.9. Amennyiben a hibajavítás keretében a jelen szerződés 1. számú mellékletének 4. pontjában
meghatározott eszközök valamelyike merevlemezének cseréje szükséges, Vállalkozónak azt
a hibajavítás helyszínéről elszállítani nem lehet, hanem át kell adnia a Megrendelő részére.
A merevlemez Megrendelőnél marad. Az átadás tényét a munkalapon rögzíteni kell.
4.10. Vállalkozó a tárgvhónanot követő hónap 5. napjáig köteles átadni Megrendelőnek a tárgyhónapban megvalósult szoigáitatásokrói, valamint az időszak során elvégzett tevékenységről
készített Osszesítőt. Az összesítő kötelező melléklete a hibajavításokról felvett jegyzőköny
vek egy példánya.
4.11. Az Összesítő elfogadásának megtagadása esetén Vállalkozónak az Ősszesítőt Megrendelő
indoklással ellátott észrevételeire tekintettel Megrendelő által megadott ésszerű határidőre
kell kijavítania.
4.12. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést Úgy haladéktalanul írásban értesítenie
kell Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az
esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kell.
Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.
4.13. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegáHapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat ve
heti igénybe a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.
4.14. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmassá
gának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) (4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
-

/
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4.15. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződés szerint kizárólag Vállalkozó irányába terheli.
—

4.16. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt felté
telek megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a ká
rokért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
4.17. Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt hala
déktalanul értesíteni.
4.18. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5.

Teljesítésigazolás

5.1. A jelen szerződés 4.2. pontja szerinti gyártói támogatásról szóló igazolás sikeres megküldé
séről/átvételéről Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti az átadás-átvétel idő
pontját, az átadott/átvett igazo lásokat, dokumentációkat, Megrendelő észrevételeit, valamint
Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e
vagy sem.
.z. a gyartei iamogaiasroi szoio igazoias alveteleneK megiagactasarol jegyzoxonyvei Kell rei
venni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
E
Felek képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
E
Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevé
tele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
E
Felek képviselőinek aláírása.
5.3. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le melyre a
jelen pont (5. pont) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt átadás-átvétel
időpontját Megrendelő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja az eredményte
len átadás-átvételt követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően Megrendelő a
meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részé
ről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződés—
szegés következményeként megilletik.
5.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

5.5. Megrendelő a jelen szerződés 4.2 és 5.1 pontjában meghatározottak sikeres teljesítését köve
tően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló
Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza, és amelyet
mindkét Féhek alá kell írnia. A Teljesítést Igazoló Bizonylat kötelező melléklete a 5.1.
pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv. A Teljesítést Igazoló Bizonylatban a jótállási idő
kezdetét rögzíteni kell.
5.6. Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vál
lalkozó annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot át nem vagy nem
teljeskörűen adja át.

6.

A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások szerződéses árát, egységárát jelen szerződés
2. számú melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme
HUF.
6.2. Vállalkozót megillető díj teljes összege (jelen szerződés nettó értéke) a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 31.023.175,- Ft + közbe
szerzési díj ± AFA, azaz harmincegymillió-huszonháromezer-százhetvenöt forint +
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
6.3. Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza-bályi
rendelkezések az irányadóak.
6.4. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek
a jelen szerződés 1. számú mellékletének 1-2. pontjában meghatározott szolgáltatások jelen
szerződés 3.2 pontjában meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, továbbá a
2. számú mellékletben meghatározott időtartamú jótállást, valamint kapcsolódó szolgáltatá
sok esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Me~rendelő általi beszer
zések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± AFA. A közbeszerzési
díjat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.
6.5. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl további díjazás, költ
ségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti
meg. Vállalkozó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték
kiszántlázásával egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szere
peltetni, azaz annak összege a számlában külön sorban kerül feltüntetésre.

7.

Fizetési feltételek

7.1. A Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés
sem megengedett.
7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rend
jéró? szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi
—

-
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teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerep
léshez köti, Úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
7.3. Vállalkozó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1) (6) bekez
désében foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezé
seinek megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében, fog
laltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását
követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a KM hatálya
alá tartozó termékek szerepelhetnek. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséröl egy (1) számla
kiállítására jogosult.
7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és aláírt Tel
jesítést Igazoló Bizonylat.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.
7.6. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezé
sét, VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
b) a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként 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
I. I.

aszamlanaK meg Kell reieime az allalanos iorgairni auoroi szolo LUU/. evi LAAVH. torveny
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.8. A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Vállal
kozónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Ameny
nyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fi
zetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
7.9. Az Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt ha
ladéktalanul értesíteni.
7.10. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.12. Megrende]ő mentesül a késedelmes fIzetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó
a számlát nem a 9.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

B

7.13. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmé
nek csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilleté
kességű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatohi, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalko
zóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
7.14. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a ne
vében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt Írásban értesíteni.
7.15. Az Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harma
dik személyre.
7.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmaz
ni.

8.

Jótállás, szavatosság, szerzői jogok

8.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében biztosított szolgáltatásokra jótállást vállal, a KM-ben
meghatározott időtartamra, a KM-ben meghatározott feltételek szerint. Vállalkozó jótállási,
szavatossági felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelke
zései az irányadók. A jótállási idő kezdete a garancia-kiterjesztésről szóló igazolás átvételének az időpontja.
8.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy ki
zárja.
8.3. A 8.2 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését kö
vetően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat ese
tén a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezménye
inek alkalmazása mellett jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.
—

—

8.4. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel
összefiiggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá inegtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcso
latban felmerült minden kárát és költségét.

9.

Kötbér

9.1. Amennyiben olyan okból, amelyért felelős, Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott
feladatait nem teljesíti, Vállalkozó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás
teljesítés vagy meghiúsulás) fiiggően késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles.
—

—
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9.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. nap
jától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a je
len szerződés nettó értéke.
9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, all, napjá
tól napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %. A hibás teljesítési kötbér
alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja. Megrendelő
jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt.
135. * (6) bekezdése szerint.
9.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak te
kintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerző
dést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
9.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
9.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melyet a Vállalkozó kiállítástól számí
tott 8 napon belül fizet meg a Megrendelő bankszámlájára.
9.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem men
tesíti a teljesítés alól.
ltöLocrlgenyeK ervenyesnese nem zarja Ki a szerzouesszegesooi ereao egyeo igenye~ er
vényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesí
tés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

~‘.ö.
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10.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizáró
lag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés mó
dosításra vonatkozó előfrásaira.
10.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett Írás
beli értesítésével jelen szerződést azoirnali hatállyal felmondani vagy elállni. Súlyos szerző
désszegésnek minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó megsért jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. titoktartási kötelezettség megsértése pontjában szabályozott eset
ben,
e) Vállalkozó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatáro
zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból. Megrendelő erre vonatkozó fel
szólítása ellenére. Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

l0\\~

10.4. Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekö
vetkezése esetén.
—

—

10.5. Megrendelő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

10.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
10.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszá
molással történő megszűnését határozta el.
10.8. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelő
höz intézett Írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést kö
vet el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének
Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
10.9. Az azonnali hatályá felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszű
nésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
10.10. Az azonnali hatályá felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érin
ti.

11.

Titoktartás

11.1. Vállalkozó vállalja, az
-Allami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglaltakat,
továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elle
nőrzési jogosultságát, valamint,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. *-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában foglaltakat,
amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvános
ságra hozatalt Vállalkozó még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.
-

11.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra
nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal,
bogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet va
lamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
11.3. Amennyiben jelen szerződés te]jesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzá
járulásával teheti meg.
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11.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül
nek harmadik Fébek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Megrendelőnek.
11.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Megrendelő jogosult választása szerint ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
—

-

12.

Felek közötti kapcsolattartás

12.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra
jogosult
Neve:
Beosztása:

Elek József
Alapin&astruktúra üzemeltetési osztály
vezető
1389 Budapest, PL 133.
+36-1-795-7155
+36-30-475-9069
Elek.Jozsef@nisz.hu

Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe
1~.... 1 ~
V allan»utu IL~LL,1U1 nay’.’~u1atLaiLaMa

jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

íI

Fodor Endre
Partner
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
06-1-8833471
06-20-999 9935
endre. fodor~sysman.hu

12.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együtte
sen:
Megrendelő részéről teljesítés igazolásá
ra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe
és

Bakos Béla
Kormányzati adatközpont és rendszerüzemeltetési ágazati igazgató
1389 Budapest, Pf: 133.
+36-1-795-5017
+36-30-576-4722
Bakos.Bela@nisz.bu
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Neve:
Beosztása:

Juhász Attila
Kormányzati adatközpont és infiastruk
túra üzemeltetési igazgató
1389 Budapest, FE: 133.
+36-1-795-3189
+36-20-962-8584
juhasz. attila@nisz.hu

Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe

12.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 12.1., 12.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kap
csolattartők, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmó
dosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló
személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
12.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkoza
tot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egy
másnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-
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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 hatot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkí
sérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

12.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Je
len pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevé
nyes ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

13.

Vis Major

13.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
13.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból kö
vetkeznek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesíté
sét akadályozzák Vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a
jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak
előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
13

a)
b)
c)
d)

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszemiyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

e)
f)

13.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.
13.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Vál
lalkozó köteles Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrende
lő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződé
ses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden észszerű alternatív módot a teljesítésre.
13.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

13.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogá
ban áll választása szerint jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatály
lyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

14.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

14.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalma
zásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás
között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a
hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
l4~2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nél
kül nem kötötték volna meg.
14.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvet
len 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.
.

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

4

14.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatáro
zott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugya
nannak 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 nyilat
kozat esetén érvényes.
14.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kap
csolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendel
kezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés
a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
14.7. 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 rendelke
zés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módo
sítása nélkül a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési
dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály ak
ként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tar
talmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, külö
nösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi
-

-

14.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállal
kozó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolás
ra. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás he
KuvcLKezeseWl szamitou Ő napon oeiüi KöTeles iviegrenoeloi irasoan eriesiteni. vauaiKozo
tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

14.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Vállalkozó között létrejött
fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt tennékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Jelen szerződés 14 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, I példányt
Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá
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nyilvántartási Számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki leírás
(Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)

KOF Fujitsu eszközei gyártói támogatásának meghosszabbí
tása
1. Tárgya: Fujitsu Ethernus CS2000 és Quantum Sealar 1500 rendszerek gyártói támogatá
sának meghosszabbítása.

•

‚

FJ-FJSOLIWW
FJ-FJSOLOWW
FJ-FJSOLOOW
FJ
HWSUPRES724

Mennyiségi
egyseg (nap)

‚

KEF eikkszam

Megnevezes

.

Fujitsu Solution Contract munkanapokon, munkaidőben
Fujitsu Solution Contract munkanapokon, munkaidőn kívüli
felár
Fujitsu Solution Contract hétvégén, i~nnepnapokon felár

365

Hardver támogatás rendelkezésre állás 7x24 órában felár

365

365
365

2. A szolgáltatás mhiimáHsan elvárt tartalma az alábbi feladatok ellátására kell kiterjednie:
• teljeskörű helyszíni garancia (meghibásodás helyszínét történő hibajavítás), teljes körű
HW és SW support,
‘~inn1—’A.~- ‚-‚‚.~-.+Á... 4 ~ i’fllflL ‚1.’n...’Á.r.
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rész szállítás
SW upgrade-ek, patch-ek, Új verziók biztosítását
a hét minden napján 7x24 órában történő bejelentés fogadás
a meghibásodott merevlernez Ajánlatkérőnél marad

3. A szolgáltatás időtartama:
A szerződés hatályba lépésétől kezdődően 2019.07.07-ig.

4. A gyártói támogatás hosszabbításban érintett eszközök:

ETERNUS
ETERNUS
ETERNUS
ETERNUS
ETERNUS
ETERNUS
ETERNUS
ETERNUS

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

Megnevezés
TVC Base SAS 5.4 TB
TI/C Base NL-SAS 12 TB
TVC Base SAS 5.4 TB
TI/C Base NL-SAS 12 TB
TI/C Extension NL-SAS
TI/C Extension NL-SAS
TI/C Extension NL-SAS
TI/C Extension NL-SAS

...

...

...

...

Sorozatszáni
4521248567
4521248580
4521249501
4521249505
4561248600
4561249576
4561249582
4561249583
17

I ETERNUS Cs TVC Extension NL-SAS

...

ETERNTJS CS TVC Extension NL-SAS
CS FC Switch 4OPort, 24Port ~ee
CS FC Switch 4OPort, 24Port &ee
CS FC Switch 4OPort, 24Port ~ee
CS FC Switch 4OPort, 24Port &ee
CS LNSW 2960S 24P ± 2xlOGbE Uplink
CS LNSW 2960S 24P ± 2xlOGbE Uplink
CS LNSW 2960S 24P ± 2xlOGbE Uplink
CS LNSW 2960S 24P + 2xlOGbE Uplink
ETERNUS CS Rack Console Unit
ETERNUS CS Rack Console Unit
ETERNUS CS HE RACK, I-Type
ETERNUS CS HE RACK., L-TYPE CS2000
ET CS HE VIRTUAL LIBRARY PROC. V...
ET CS HE VIRTUAL LIBRARY PROC. V...
ET CS HE INTEGR. DEVICE PROC. ID...
ET CS HE INTEGR. DEVICE PROC. ID...
ET CS HE SERVICE ACCESS SYSTEM F...
ET CS HE TIEBREAKER PROC. TBP RX37
ET CS HE INTEOR. CHANNEL PROC. I...
ET CS HE INTEGR. DEVICE PROC. ID...
ET CS HE INTEGR. DEVICE PROC. ID...
ET CS HE INTEGEt CHANNEL PROC. I...
...

PT (N HP TNTPflP

rI-JAMNPJ

pRnr I

ET CS HE INTEGR. CHANNEL PROC. I...
SCi500 9U Expansion Modul, UPS
SCi500 9U Expansion Modul, UPS
SCi500 9U Expansion Modul, UPS
SCi500 9U Expansion Modul, UPS
Scalar i500 (32U Library)
Scalar i500 (32U Library)
Scalar i500 (32U Library)
Scalar i500 (32U Library)
ETERNUS CS TVC Extension NL-SAS 24 TB
ETERNUS CS TVC Extension NL-SAS 24 TB
ETERNU5 CS TVC Extension NL-SAS 24 TB
ETERNUS CS TVC Extension NL-5A5 24 TB

4561252586
4561252645
ALM19083016
ALMI9O8JO17
ALMI9O8JO1B
ALMI9O9JOO3
FOCi 704W0S2
FOC17O4WOVD
FOCI’7O4WOWS
FOC17O4WOXE
YL6E001208
YL6E001209
YLHAOOI 102
YLHEOO1O26
YLMTOO1743
YLMTOO1744
YLMTOO1745
YLMTOO174Ő
YLMTOOI747
YLMTOOI748
YLMTOO1749
YLMTOO17SO
YLMTOO175I
YLMTOO1’752
VI MTflí)V7V~

I

YLMTOO1754
A2C0I42828
A2C0063222
A2C010212’7
A2C0163016
A0C0043023
A0C0153015
A0C0203015
AOCOI 13022
4561420004
4561420025
4561420026
4561420030

ig

.
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nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyiség,
mennyiségi
egység

KEF kód
(Termékazo
nosító)

Termék (szolgáltatás)
megnevezése

Egységárra
Közbeszerzés
vetített
Közbeszerzési
Közbeszerzési
összár
Nettó egységáir közbeszerzési díjjal növelt nettó Nettó(Ft)
díj nettó
i díjjal növelt
(Ft)
nettó összár
díj nettó 2 %
egységár (Ft)
összesen (Ft)
(Ft)

__________

365 nap

365 nap

365 nap

365 nap

FJ
FJSOLIWW

Fujitsu Solution Contract
munkanapokon,
munkaidőben
Fujitsu Solution Contract
FJ
FJSOLOWW
munkanapokon,
munkaidőn kívűli felár
Fujitsu Solution Contract
FIFJSOLOOW hétvégén, ünnepnapokon
felár
FII-Iardver támogatás
I-IWSUPRES7 rendelkezésre állás 7x24
24
órában felár

21 248

425

21 673

7 755 520

155 110,4

7 910 630,4

21 248

425

21 673

7755 520

155 110,4

7 910 630,4

21 248

425

21 673

7 755 520

155 110,4

7 910 630,4

21 251

425

21 676

7 756 615

155 132,3

7 911 747,3

31 023 175

620 463,5

31 643 63 8,5

Összesen ár (ÁFA nélküli):

Megrendelt szolgáltatásokat 27% ÁFA terheli.

(Ft)

..
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NEMZEt INFOKOMMUNIKkCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Informatikai Zrt.

Rövid név (cégjegyzéknek megfkleló’en): Sysman
Zrt.

Cégje~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Kapcsolattartó_adatai
Név: Fodor Endre

Uniós adószám: HU12948901

Telefonszám: 061-883 3471

e mail cím: project~sysman.hu

Beosztás: parher

-

Cím
Székhely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszán,):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo ii. 10.
Vevő partner esetében a következőket is ki /cell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószáni, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevi
deou. 10.
rA011.%~’ ~‚‘~n,qn Tiifnr,,,ntbn 7rt
——..

Számlázási
u. 10.

cím (ország, irányítószám, város; utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo

Számlavezető bank
Neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: 12010381

-

01385493 00100000
-

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Őnszámlázás [áfa tv. 169. ~ (I)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (ii)]: 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. tör-

KIVA [2012. évi CXLVII. tör-

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

vény]: nem

vény]: nem

neni

Dátum’
Cégszerű aláírás:
PH
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NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
I
Dátum:
Jelen vannak:
VáHalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

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

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

~

üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakeresbető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem: I
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)
Megrendelő képviselője (2)
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5. Számú mefléklet
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az állatnháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
telnek való megfelelésről

* (6) bekezdésében foglalt felté

Nyilatkozattevő:
Név: Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10 044874
Adószám: 12948901-2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós, vezérigazgató
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. 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
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2019. április 3.
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~ (1) E törvény alkalmazásában

1. álidíható 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 állani, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állani szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan 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 terrorirmus finanszírozása megelózéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetö.
bb,) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szer”ezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel. amellyel Magyaror
szárnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be~ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személ’~ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és he) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szer’ezet és a ‚izitársulat. amely megfelel a következő fehételeknek:
Ca) vezető tisztségviselői megismerhelők.
eh) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szel’ ezeihen 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 ‚an. amellyel Magvarorszárnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egp~zniénve ‚an:
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