
Szerződés nyilvántartási száma:... ~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. rész

amely létrejött egyrészről a

Intézmény
Intézmény neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
KEF azonosító: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)
Cég neve (közbeszerzési vevő- . .

M&S Informatika’ Zrt.szolgalat~:
Adószám: 14409471-2-41
Székkely 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzék szám: 01-10-046107
Bankszámlaszárn: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: dr. Fazekas Szilvia
Képviselő titulusa: közbeszerzési üzletágvezető

Cég neve: ALPHANET Informatikai Zrt.

Adószám: 14153833-2-41
Székliely 1039 Budapest, Pünkösdflirdő u. 52.
Cégjegyzék szám: 01-10-045858
Bankszámlaszám: 12100011-10338760-00000000
Képviseli: Berényi Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve : Delta Services Kft.
Adószáni: 13978798-2-41
Székhely 1134 Budapest. Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzék szám: 01-09-882940
Bankszánilaszám: [0402166-50485549-54521005
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Képviseli: Sztopen Erzsébet
Képviselő titulusa: tender- és backoffice igazgató

Cég neve: DIGITAL Kft.
Adószáni: 10406115-2-06
Székhely 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Cégjegyzék szám: 06-09-000341
Bankszámlaszám: 10980006-00000004-20740003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Nádor Rendszerház Kft.
Adószám: 10507326-2-42
Székhely 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Cégjegyzék szám: 01-09-074755
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: PC Trade Systems Kft.
Adószám: 12937303-2-42
Székhely 1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
Cégjegyzék szám: 01-09-208294
Bankszámlaszárn: 11735005-20548946-00000000
Képviseli: Tóth Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: PROFESSZIONÁL Zrt.
Adószám: 13369657-2-43
Székhely 1122 Budapest, Pethényi köz 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-045 161
Bankszámlaszáni: 10103173-30483700-01003003
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve : SzámHEAD Kft.
Adószáni: 10415618-2-43
Székhely 1117 Budapest, Budafoki út 95.
Cégje~vzék szám: 01-09-070055
Bankszámlaszám: 1 0300002-20340494-00003285
Képviseli: Kádár István József
Képviselő titulusa: projektvezető
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mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” tárgyban (2. rész: nem x86 ) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KI’vIO2SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 15.000.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiak-
barn Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Vállalkozó,
a(z) M&S Informatikai Zrt. a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z~ összes közös ajánlattevő
nevében Írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemle
ges felelősséget vállalnak.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri ás a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező mű
szaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. A jelen szerződés a keretinegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Fujitsu BS2000 SE300 szerver gyártói garancia kiterjesztése és üzemeltetés támogatása” tárgyú
eljárás L része WS2000 rendszer üzemeltetés támogatása) alapján Megrendelő megrendeli. az Vál
lalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek
megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló alábbi
szolgáltatás nyújtását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z~ M&S Informatikai Zrt.
teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
3.1. Vállalkozó a jelen szerződés keretén belül a Műszaki leíráshan meghatározotlak szerint köteles
Megrendelő részére a szerződés hatályba lépésétől száinítottan 1760 óraszámhan szakembert biztosí
tani
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3.2. Megrendelő a 3.1. pont szerinti óraszámot 2019.12.31. napjáig jogosult és egyben köteles felhasz
nálni.

3.3. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. ~X.30.)
Korm. rendelet 13. *-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is), továbbá meg
kötésre kerüljön a Belügyminisztérium és Megrendelő között a szerződés forrását biztosító „Adatva
gyon 2019 KSZ Q1-Q2” tárgyú szerződés alapján.

3.4. A szerződés a 3.3. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:

a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 3.3. pont szerinti feltételek együttesen teljesülnek, úgy a ha
tglybalépés időpontja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.

b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 3.3. pont szerinti valamennyi feltétel, úgy a
hatálybalépés időpontja az azt követő 2. munkanap, hogy a 3.3. pont szerinti eset fennáll.

3.5. Megrendelő opciót köt ki az alábbiak szerint:
3.5.1. Megrendelő egyoldalú nyilatkozatával jogosult ineghosszabbítani a szerződést 2020.10.26. nap
jáig, mely során Vállalkozó köteles 1760 óraszámban szakembert biztosítani, az ajánlattételi lap sze
rinti ellenszolgáltatásért. Megrendelő jogosult és egyben köteles a fenti óraszámot felhasználni.
3.5.2. Megrendelő az opciót 2019.10.1. napjáig jogosult Írásban gyakorolni.
3.5.3. Vállalkozó, amennyiben Megrendelő lehívja a 3.5.1. pont szerinti opciót, úgy azt köteles teljesí
teni és legkésőbb 5 munkanapon belül visszaigazolni.

4. A teljesítés helye:

4.1. Vállalkozó, a Megrendelő által megjelölt budapesti helyszíneken köteles teljesíteni, a Műszaki
leírásban foglaltak szerint.

5. A teljesítés módja

5.1. Vállalkozó a Műszaki leírás szerinti üzemeltetés- támogatási feladatokat köteles ellátni az ott
részletezettek szerint.

5.2. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesí
tenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont
szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés II. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.3. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, ‚‘aay késlelteti Megrendelő megfe
lelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó
egyidejű késedelinét kizárja.

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

5.5. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek. alvállalkozó he’onása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazo
lásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevoná
sa\ akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kht. 138. ~ (2) és t’3) hekezdéseiben foglaltak sze
rint kell eljárni, valamint a Kl\l vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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5.6. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

5.7. Megrendelő előírja a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. * (3)
bekezdésének alkalmazását.

5.8. Felek a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül eseti megrendelés-kiinutatás mintát rendsze
resitenek, melyen a továbbiakban Megrendelő megrendelheti az üzemeltetés-támogatást Vállalkozótól.

5.9. Megrendelő üzemeltetés-támogatási igényét Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén
jelezheti:

E-mail Cím: tender@inands.hu
Telefonszám: 06-1/237-1220

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Az Vállalkozó ajelen szerződés alapján szállítandó szolgáltatások nyújtását s a 2. számú mel
lékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. A Vállalkozót megillető díj teljes összege az alapmennyiség tekintetében: 18 145 600,- Ft ±
közbeszerzési díj ± APA, azaz Tizennyolcmillió-száznegyvenötezer-hatszáz forint ± közbeszerzé
si díj + APA.
6.2.1. A Vállalkozót megillető opcionális díj összege, az opció lehívás esetén: 18 145 600,- Ft ± köz
beszerzési díj + APA, azaz Tizennyolemillió-száznegyvenötezer-hatszáz forint ± közbeszerzési
díj + APA.

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hoza
tallal kapcsolatban felmercilő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a
jótállás költségét, de nem tartahnazza az általános forgahni adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított érté
ke, mértéke 2% + Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő a Vállalkozón keresztül l1zeti meg a KM
szabályai szerint, annak összege a számlán külön soron kerül feltüntetésre.

6.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.5. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl. további díjazás. költségtérítés. vagy
szolgáltatás jelen szerződés tejesitéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek lekintendők. azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

7. Fizetési feltételek:

7.1. A Megrendelő a Jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegiizetést kizárja.

7.2. Vállalkozó a Jelen szerződés 6.2. pontjáhan (‚heleértve a 6.2.1. pont szerinti alpontoi is) meg
határozott díjra a szúmvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ ‚3) hekezdéséhen foglaltak alapján
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kiállított számla ellenében jogosult, amit az Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat (TW - 3.sz. melléklet) alapján, aimak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Megrendelőnek. Vállalkozó naptári hónaponként egy számla kiállítására jogosult.

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és Megrendelő
által aláírt tárgyhavi Tm, továbbá a havi kimutatás a tárgyhóban teljesített eseti megrendelésekről.

7.4. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokoniinunikációs Szolgáltató Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság nevét, címét és által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási
szerződés számot,
- a szánilának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) szerinti előírásoknak,
- a számlán szer~eltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószárnot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

7.5. A számlát Megrendelő a számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a
Ptk. 6:130. ~ szerint, a Kbt. 135. ~ (1), (5) és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számlák kiállítása és kiegyenlítése a
jelen fejezetben meghatározottak szerint, magyar forintban (HUF) történik.

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

7.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése szerinti kése
delmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezinénye alól, amennyi-
ben Vállalkozó a számlát nem a jelen fejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.9. Megrendelő, Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) meg-
jelölésével küldi meg Vállalkozó részére. Vállalkozó jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződésben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított szánilájának befogadását a Megrendelő nem tagadhatja
meg.

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

7.11. Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számlák kiállítása és kiegyenlítése a
jelen fejezetben meghatározottak szerint, magyar forintban (HUF) történik.

7.12. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kama
tot fizet Vállalkozónak.

7.13. Vállalkozó nem fizet. illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek Fel. és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
A Kht. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilktékességű Vállalkozó köteles az egyedi szer
ződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni. hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül heszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igényhevétele nélkül.
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7.14. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.15. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megreridelőt haladékta
lanul értesíteni.

7.16. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A szám
lán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

7.17. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól az 5. sz. melléklet kitöltésével
és a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat partner adatairól).

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

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

8. A havi teljesítés-kimutatásra vonatkozó előírások

8.1. Az 5.8. szerint kialakított havi eseti megrendelés-kimutatáson Vállalkozó részletesen köteles
havi bontásban feltüntetni az óraszámmal együtt - tárgyhónap első napján rendelkezésre álló órakere
tet, a tárgyhónapban felhasznált óraszámot, valamint a tárgyhónap utolsó napján rendelkezésre álló
órakeretet - az elvégzett tevékenységet, továbbá a megküldött dokumentumokat oly módon, hogy azt
Megrendelő szakemberei ellenőrizhessék.

8.2. A tárgyhavi T~ kiállítására nem kerülhet sor, amíg Megrendelő jóvá new hagyta a tárgyhó
napban teljesített eseti megrendelés-ldrnutatást.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette az adott tárgyhónapban az üzemeltetés-
támogatási feladatait, köteles a tárgyhónapot követően 5 napon belül a Megrendelő 14.1. pontjában
meghatározott képviselőjének 8.1. pont szerinti kimutatást átadni. Megrendelő a Kbt. 135. ~ szerint
igazolja a teljesítést.

9.2. Megrendelő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.2. pontban megne
vezett személyek jogosultak.

9.2. Megrendelő a TIB kiállítását mindaddig megtagadliatja, míg Vállalkozó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges. valamemiyi feladatot. illetve a jelen szerződésben meghalározoti dokumentu
mokat Vállalkozó Ic nem szállítja. át nem adja.

9.3. Vállalkozó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
lel jesítési folyamatban bekövetkezett változást. amit a Megrendelő (intézmény) a porlálon 5 napon
belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás. illetve visszaküldés (amennyiben a
teljesítés nem Felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő elmulasztja a
visszaigazolást, akkor a portál automatikusan ‚Jeljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
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9.4. Megrendelőnek - az Vállalkozó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „tcljesítve” státuszt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében történő teljesítésére a KIVI-ben meghatározottak szerinti
jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállalkozó viseli.

10.3. Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valameny
nyi termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy jogosí
tott. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, Így különösen szel
lemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védje
gye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadá
lyozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót jelen
szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén a Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkez
ményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felelősségi körébe eső jogsértésből következő
en szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői
jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Vállalko
zó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem
megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11. Szerződésszegés, szerződést Biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős, az üzemeltetés támogatási feladataival
késedelembe esik — akár az alapmennyiség tekintetében, akár az opció lehívása esetén az opció tekin
tetében - Vállalkozó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghi
úsulás) fhggően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjá
tól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja az 1760
óra után fizetendő nettó vállalkozói díj egy-tizenketted része.

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1—10. napja alatt napi 0~5%, a 11. napjától
napi 1% mértékű. A hibás teljesítési köthér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési köthér alapja
az 1760 óra után fizetendő nettó vállalkozói díj egy-tizenketted része.

11.4. Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó íneghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés opciót is tartalmazó nettó értékének 25 9o—a. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő. amenn~ iben Megrendelő. Vállalkozó súlyos szerződésszegése
miatt jelen szerződést azonnali hatálhal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll.
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11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

11.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatar
tani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér inegfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé
nyesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján ajogosult hibás teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban niódosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra vonat
kozó előírásaira.

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felinondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül külö
nösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 10.4. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Bánnelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.

12.5. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Megren
delő különösen. ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólí
tása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sériek időpontja a felmondásról szóló értesítés kézhesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatálvú felmondás a jólállás hatályát nem érinti.

12.8. Megrendelő köteles a szerződést felmondani. vagy - a Ptk.-ban foglahak szerint - attól eláHni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására. hogy az Vállalkozó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért H kellett volna zárni a közbeszerzési eljárás
hól.
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12.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határ
idővel, amely lehetővé teszi, bogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely te
kintetében feni~ál1 a 62. * (1) bekezdés k~) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te
kintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés 4) pont kb_l alpontjában meghatározott feltétel.

13. Titoktartás

13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartal
máról.

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

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelő-
nek.

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

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartósra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Losonczy Péter
Beosztása: rendszerijzemeltető
Telefonszáma: ±36209750566
e—mail címe: losonczv.pctcr~rniszWu

Vállalkozó részéről kapcsolattaitásra jogosult
Neve: Steurer Roland
Beosztása: közbeszerzési irodavezető
Levelezési címe: 1136 Budapest’ Pannónia u. 17/a.
Telefonszáma: 06-17237-1220
e—mail címe: tcn~kr’’ imnd~. liii
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14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:
Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult
Bakos Béla és Juhász Attila

14.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattar
tók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő
arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapesolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett
változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerző
désinódosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerző
désszerű niegküldésnek minősül, az írásban és

- Írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik jogbatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeinényt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a címzett
az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postal kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

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

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”—nak tekintik azokat az eseménye
ket. amelyek a Feleknek nem felróbató módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul kö
vetkeznek he, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés
teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az em
lített időpontban még nem voltak előre lálhatóak és nem voltak elháríthatóak. így különösen:

a) természeli katasztrófák (villámcsapás, fNdrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz. robbanás. járván”. karantén kor átozások;
c) radioaktív sugárzás. sugárszennveződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmétiyek, mozgósítás.

rekvirá lás vagy embargó;
e) sztrájk, Felkelés. forradalom. lázadás. katonai ‚agy egyéb államesíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
f) zendülés. rendzavarás. zavargások.
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15.3. A vis maiornak közvetlen összeÍliggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összeÍliggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli aimak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szer
ződésszerű teljes ítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani. .

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

16.2. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kere
tében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen köte
lesek egymást írásban tájékoztatni.

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

16.4. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanarn~ak a felté
telnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani. vagy a
követeléseitől cl fog állni’ A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról to’~rté~
nő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

16.8’ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint hármely.a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései. to
vábbá Magyarország mindenkor hatályos jogszahályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatá
rozottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM. továbbá az alábbi mellékletek:
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1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék- ős árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner Adatairól

Á szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2019 . július Budapest, 2019. július

Megrendelő részér9: Vállalkozó részéről:

&.~Z4~ —.~
Ba csics Ferenc dr. Fazekas Szilvia

vezérigazgató közbeszerzési üzletágvezető
NISZ Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató M&S Informatikai Zrt., a közös ajánlattevők

Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében

;4&S Informatikai Zrt.
1136 budapest

Pannónia U. 171a.

nIJ 1 I-’
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1. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

NISZ
NEMZETI INFOIKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

BS2000 SE300 szerver gyártói garancia kiterjesztés és
üzerneltetéstárnogatás 2019 és 2020 opció

Műszaki leírás
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A beszerzés tárgya

Fujitsu BS2000 SF300 szerver gyártói garancia kiterjesztés és üzerneltetéstámogatás.

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére a Fujitsu SF300 rnain&ame
in1l~astruktúrán flitó BS2000 operációs rendszer ás kapcsolódó alkalmazások üzemeltetés tá
mogatásához szakember és SF300 main&ame hardver in&astruktúrára helyszíni gyártói ga
rancia kiterjesztés biztosítása a szerződéskötéstől számítva 2019.12.31. —ig.

1. rész: BS2000 rendszer üzemeltetés támogatása

A BS2000 rendszer üzemeltetés támogatása az Ajánlatkérő elvárása.

Ajánlattevő a szerződéskötéstől (szerződés hatályba lépésétől számítva, az abban foglalt felté
telek szerínt) számítva 2019.12.31. —ig 1760 óraszámban biztosít szakembert Ajánlatkérő
számára.

Ajánlattevő vállalja, hogy a rendelkezésre álló óra keretszámot Ajánlatkérő által megjelölt
budapesti helyszínen történő munkavégzésre is igénybe veheti. Ajánlatkérő vállalja, hogy a
szerződés időtartama alatt a teljes óra mennyiséget felhasználja, továbbá vállalja, hogy az
órák igénybe vétele munkanapokon, munkaidőben (H-CS: 8-17, P: 8-14 óráig) történik. A
felhasznált órák elszámolása havonta történik.

Az Ajánlatkérő által elvárt üzemeltetés támogatási feladatok:

- BS2000 rendszer üzemeltetése
- Különböző rendszer komponensek generálása, karbantartása, tesztelése
- Operációs rendszer állandó felügyelete
- Erőforrások kiadása (lemez terület, mágneses adathordozók)
- Programfejlesztési tanácsadás
- TCP/IP. eléréshez szükséges címregisztrálási és nyilvántartási feladatok
- Ádatmentési rendszerek kidolgozása, végrehajtása ás ellenőrzése
- File Transfer (FTP) feladatok generálása, ellenőrzése
- Performancia mérés
- CPU terhelés vizsgálat
- Operációs rendszerjavítások bevezetése
- Mágnes kazetta nyilvántartó program kezelése
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- Hiba diagnosztikai és hibaelhárítási feladatok
- Felhasználók számára szaktanácsadás

Mivel a feladat elvégzése Ajánlatkérő által megjelölt budapesti helyszínen történhet és a fela
dat ellátásának része a szoros együttműködés Ajánlatkérő szakembereivel, ezért a biztosított
szakembernek képesnek kell leimie magyar nyelven kommunikálni.

Opcionálisan 2020.10.26-ig, BS2000 rendszer üzemeltetés támogatás biztosítása 1760 óra-
számban.

2. rész: Gyártói garancia biztosítása

Az SE300 main&ame (gyári szám: YMAXOOIOI6) hardver in&astruktúrára helyszíni garan
cia biztosítása a szerződéskötéstől (szerződés hatályba lépésétől számítva, az abban foglalt
feltételek szerint) számítva 2019.12.3 1. —ig.

Ajánlatkérő elvárása a 7x24 órás rendelkezésre állás és a 4 órán belüli hibajavítás megkezdé
se.

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg. A hibabe
jelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:

‚ hibát bejelentő személy neve, beosztása,
‚ meghibásodott terniékazonosító adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

. hibabejelentés száma.

Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 4 órán belül el kell kezdenie és 5 munkanapon
belül el kell hárítania a hibát.

A helyszíni garancia biztosítása Ajánlatkérő által megjelölt budapesti helyszínen teljesül.

Opcionálisan 2020. december 31.-ig, 8E300 main&ame hardver inüastruktúrára helyszíni
garancia biztosítása.
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Me2rendelt termék- és árlista

2.számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződés
hez

KEF kód . .‘ ‘

(Termékazonosító) Termek (szolgaltatás) megnevezése Mennyiseg, nieny- Netto egységár Nettó üsszárnyisegi egység (Ft) (Ft)

Fix mennyiség

FJSOFCONJWW Szoftver szakértő! konzultáció munka
napokon, munkaidőben 1 760 óra 10 310 Ft 18 145 600 Ft

Opcionális mennyiség

FJ-SOFCONÍWW Szoftver szakértő, konzultác’ó munkanapokon, munkaidőben 1760 óra 10 310 Ft 18 145 600 Ft

Osszesen ár (nettó): 36291 200 Ft
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NISZ

3. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, át
adás-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 dokumen
tumokat 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 meghatározottegye’b devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cég neve (közbeszerzési vevő- . .

M&S Informatikai Zrt.
szolgalat):

Adószám: 14409471-2-41

Székhely 1136 Budapest, Pamiónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzék szám: 01-10-046107
Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: dr. Fazekas Szilvia
Képviselő titulusa: közbeszerzési üzletágvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt M&S Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja 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 létrejön szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2019 ~‚3J M&S InformaUkalZ~

1136 Budapest m&s
Pannónia u. 17/a,

dr. Fazekas Szilvia

közbeszerzési üzletágvezető
M&S Informatikai Zrt.

19

z



set

.
N I S Z nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cég/egyzéknek megfelelően): Rövid név (cég/egyzélene/c megfelelően):
M&S Informatikai Zrt. M&S Zrt.

Cé2je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám Qnegfelelő aláhúzandó): 01-10-046107

Adószám: 14409471-2-41 Uniós adószám:HU14409471

Kapcsolattartó adatai
‚ Beosztás: közbeszerzési irodavezető

Nev: Steurer Rolard

‚ E-mail Cím: tender@mands.huTelefonszam: 06-1/237-1220

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószán;, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is /cl kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím ~ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: MKB Bank Zrt.

Bankszámla száma: I M0MD2-20222Q-1i - Banlcszánila devizaneme: HUF
(( )( () 3 2 NS

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv.
[áfa tv. XIIIJA. fejezet, elszámolás [áfa tv. XV-XVII. I 69.~.W]: NEM
l69.~.(h)]: NEM fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM

. ‚ . ‚ Alanyi inentesséc [áfa tv. Tevékenység alapján men
Forditott adozas [afa tv. .

169 q \1~ NEM XIII. fejezet]: NEM tes[afa tv. VI. fejezet]:.S.\~JJ. NEM
Milyen tevékenyséa alapján: . . .

~ Milyen tevekenyseg alapjan:
KATA [2012. évi CXLVII. KWA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: NEM törvény]: NEM törvény]: NEM

Dát’xm:.~(2~Q2~3( „~
Cégszerű aláírás’ fl...cr~

‘) ll36Budapest-‘0 Pannönia u. 171a.
m&s
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