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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
RSA/EMC logelemző rendszer és a kapcsolódó szoftver elemeknek mérnökóra alapú üzemelteté
si és fejlesztési támogatása
am ely létre] ött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
Azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről az
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480037
Képviseli: Kucska Arpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
WSH Kft.
Azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzék szám: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseli: Nemes Csaba
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
Enterprise Communications Magyarország Kft.
Azonosító: 200191
Székhely: 1138 Budapest. Váci út 117-119.
Cégjegyzék szám: 01-09-875754
Adószám: 13835462-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-103 17104-49020013
Képviseli: Bari András
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató helyettes
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ás a
Datron Távközlési Zrt.
Azonosító: 201327
Székhely: 1105 Budapest, Martinovics tér 4.
Cégjegyzék szám: 01-10-048021
Adószám: 24149903-2-42
Bankszámlaszám: 14100608-20969849-01000004
Képviseli: Rácz József
Képviselő titulusa: vezérigazgató
ás a
Soloron 40 Kft.
Azonosító: 201327
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Adószám: 25811852-2-41
Cégjegyzék szám: 01-09-296389
Batkszámlaszám: 10700323-69998878-50000005
Képviseli: Teasdale Harold Róbert
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt.
Azonosító: 200082
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató
ás a
4iG Nyit. (volt HUMANsoft Kft.)
Azonosító: 100032
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám: 01-09-062054
Adószám: 10239025-2-44
Bankszárnlaszám: 12001008-00164262-02100004
Képviseli: Hegedüs Judit
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott
helyen ás napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó hitézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szol
2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretinegállapodásos
eljárás eredményeképpen a Beszerző ás Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiak
ban: KM).
gáltatások beszerzése

—
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KM azonosítószáma: KM0106ITBT17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.
KM időbeli hatálya: 2021. május 2.
KM Iceretösszege: 20.000.000.000 forint + Afa.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KIvI-ben 2019. no
vember 1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKÜ Zrt. lépett.
Jelen szerződést Vállalkozó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyájtó ajánlattevő közösen teljesíti. Vállalkozó egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen
szerződés és Vállalkozó együttműködési megállapodása tartalmazza. Ajelen szerződés aláíró
ja Vállalkozó nevében jelen szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.
—

—

Vállalkozó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogyjelen szerződésből
eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen
szerződés 1. számú mellékletében foglaltakat.

2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrende
lő hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre2. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig
elvállalja a Megrendelő meglévő, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
eszközökből álló RSA/EMC logelemző rendszeréhez mémökóra alapú üzemeltetési és
fejlesztési támogatás 3000 órában történő nyújtását. Vállalkozó a jelen szerződés 2 szá
mú melléklete szerinti szolgáltatásokat a jelen szerződés 1. számú mellékletében meg
határozott termékekkel (szolgáltatásokkal) nyújtja.

2.2

A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az EURO ONE Szá
mítástechnikai Zrt. cégnév (székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 5 0-52.) teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Felek jelen szerződést határozott időre kötik, jelen szerződés mindkét fél általi teljesí
téskor szűnik meg.

3.2

Vállalkozó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés ha
tálybalépésétől Megrendelő egyedi megrendelései alapján 2020. augusztus 31. napjáig
vagy az órakeret (3000 óra) kimerüléséig köteles ellátni.

2

A közbeszerzési elján~s tárgya: .‚RSA-E~fC loge Jentó rend.cergrórióL Ü:emelterési ésj’ejles:tési támogokiso’— 2. rés~
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3.3

Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének
megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet
13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatály
ba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott határidő lejár
tát követő napon. Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni ajelen pontban meg
határozott feltételek teljesüléséről (a szerződés hatályba lépéséről).3

3.4

Amennyiben a 3.2 pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően
teljesül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának
a napja.

3.5

Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szer
ződésben valamint az az alapján kibocsátott egyedi megrendelésekben meghatározott
feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye

4.1

A teljesítés helyei:
1135 Budapest. Csatau. 8.
1117 Budapest Fehérvári Út 70.
1121 Budapest Konkoly Thege Mildós űt 29-33. (Wigner Datacenter)
1148 Budapest, Rónau. 54-56.
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Adott, egyedi megrendeléssel megrendelt feladathoz tartozó teljesítési helyszín(ek) az
egyedi megrendelésben kerül(nek) meghatározásra.
-

-

-

5.

Felek jogai és kötelezettségei

5.1

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

5.2

Jelen szerződés alapján konluét feladat(ok)ra vonatkozó egyedi megrendelést az Elekt
ronikus Információbiztonsági Igazgatóság vezetői írásban adhatnak ki.

5.3

A jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt feladatokhoz kapcsolódóan a Meg
rendelő vállalja, hogy gyártói támogatást vagy azzal egyenértékű támogatást köt a Meg
rendelő RSA/EMC logelemző rendszerére.

Jelen szerződés aláírásáig a támogató
aláirásának a napján hatályba lép.

tartalmú tanúsitvány kiadásra került. erre tekintettel jelen szerződés az
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5.4

Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy Vállalkozó azon szakértői tekintetében,
akik munkavégzésével szemben indokolt kifogás merül fel, a szakember cseréjét kérje.
Vállalkozó köteles az új, az igényelt szakterületen és a témában is megfelelő ismeretekkel rendelkező szakértő munkavégzését változatlan feltételekkel, 5 munkanapon belül
biztosítani. Csere esetén (külön költség felszámítása nélkül) a Vállalkozó kötelezettsége
az Új szakértő munkavégzésre való felkészítése.

5.5

Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követő I munkanapon belül átadja Vállal
kozónak azon, rendelkezésére álló dokumentumokat és információkat, amelyek szüksé
gesek Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítéséhez.
Amennyiben Vállalkozónak az 5.5 pontban meghatározottak szerint átadott dokumen
tumokon kívül tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához további doku
inentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van szüksége jelen
szerződés teljesítéséhez, Megrendelő amennyiben rendelkezésére áll, a rendelkezésre
bocsátás indokoltságát nem vitatja és jogszabály azt nem zárja ki köteles a dokumen
tuinot Vállalkozó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható mó
don kötelesek rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét, amelyek minimáli
san szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

5.6

-

-

—

—

5.7

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

5.8

A Megrendelő köteles biztosítani, hogy Vállalkozó munkatársai előre egyeztetett idő
pontban, jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése céljából a teljesítés he
lyére belépjenek.

5.9

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

5.10 A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára, előre
egyeztetett időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő számú
szakembere Megrendelő által elismert esetkörben egyeztetett időpontban Vállalkozó
rendelkezésére álljon.
—

—

5. 11 Megrendelő a Vállalkozót az alábbi elérhetőségeken érheti el a szerződés teljesítése
során:
email: Arnold.Peter@euroone.hu
telefonszám: ±36 (1) 358-6332
5.12 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven telje
síteni.

L
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5.13 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok telje
sítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, szakértelemmel és kellő szabad
kapacitással.
5.14 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerű
ségéért, szerződésszerűségéért és teljeskőrűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés sze
rinti kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon tel
jesíteni.
5.15 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és

érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyez
tetés mellett köteles ellátni. Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen, megbeszélé
sen részt venni, melyen Megrendelő a jelenlétét igényli.
5.16 Vállalkozó jelen szerződés 5.8 és 5.10 pontjában meghatározottak valamelyikére vonat

kozó igényét legalább 3 munkanappal korábban köteles Megrendelőnek jelezni.
5.17 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írás
ban figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. Az írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.
5.18 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben vagy jelen szerződés
alapj án kibocsátott egyedi megrendelésben meghatározott kötelezettsége teljesítését,
Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyako
rolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét
kizárja.
5.19 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során Megrendelő rendszereihez vagy azok ele
meihez távoli eléréssel kizárólag Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott,
külön eljárásrendben szabályozott módon férhet hozzá.
5.20 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő által a feladat
végrehajtását megelőzően, előre meghatározott módon, helyszíni munkavégzéssel vagy
távoli eléréssel, Megrendelővel együttműködve hajthatja végre.
5.21 Vállalkozó köteles a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi elő
írásokat betartani, illetve nwnkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló jogsza
bályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozó
an, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munkabizton
sági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi jogszabályok, bizton
sági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a Vállalkozó a felelős, és a Meg
rendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.
5.22 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körül
mény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak hala
déktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható
elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megren
delőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem
zárja ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.
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5.23 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályoz
za, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során,
erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vállalkozónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és
annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.
5.24 Vállalkozó jelen
szerződésben
meghatározott
feladatai
teljesítéséhez
a
keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megne
vezett alvállalkozókat veheti igénybe.
5.25 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakember, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkal
masságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más sze
mély vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt.
138. * (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.26 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont szemé
lyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt
fizetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint— kizárólag Vállalkozó
irányába terheli.
—

5.27 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködöért
úgy felel, mintha maga járt volna cl. Vállalkozó ha jelen szerződésben valamint a KMben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, fe
lelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem kö
vetkeztek volna be.
5.28 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
5.29 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Part
ner adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6.

A fizetendő ellenérték

6.1

Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg.

6.2

A jelen szerződés tárgyát képező termékek (szolgáltatások) árát, egységárát jelen szer
ződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.3

Vállalkozót megillető díj teljes összege (jelen szerződés 3000 mérnökóra értéke) a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 48.000.000,Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz negyvennyolcmillió forint ± közbeszerzési díj + ál
talános forgalmi adó

6.4

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
/‚
/ j
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6.5

A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott
nettó & különösen tartalmazza (termékek esetén) a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók4, díjak, illetékek, egyéb szüksé
gesen felmerülő díjak és költségek), a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgál
tatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem tenné
kek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési
díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő Vállalko
zón keresztül fizeti meg.
—

—

6.6

Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem
illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők. Vállalkozó csak egész
mérnöki órákat jogosult elszámolni.

7.

Fizetési feltételek

7.1

Megrendelő jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2

Megrendelő a tárgyhónapban teljesített feladatok (megrendelések) ellenértékét havonta
utólag a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenében t~zeti meg, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követő 15
napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A vállalkozói díj mérnök
óradíjból áll. Vállalkozó csak egész mérnöki órákat jogosult elszámolni. Megrendelő a
Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az
e_invoice@nisz.hu címre.

7.3

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy adott számla értéke a Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Vállalkozót tárgyhónapban megillető díj a Kbt. 135. ~ (1), (6) bekezdésében,
valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a
számla Megrendelő általi kézbezvételét vagy a 7.2. ponti elektronikus számla
befogadását követő 30 napon belül Megrendelő által banlci átutalással kerül kifizetésre.
Amennyiben az adott számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30
napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. A
számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél által
aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat és mellékletei.

7.4

A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a 7.2. pontban
meghatározott e-mail címre küldi.

7.5

A számlákat az alábbiak szerint kell kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, VTSZ/TESZOR számát,
a Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
-

-

‘ Kivéve ÁFA
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-

-

-

fizetési határidőként a 30 napot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. *-a szerinti előírásoknak,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

*

7.6

Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155.
(I) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.7

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

7.8

Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi
Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.9

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

7.10 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.11 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeMggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó
adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.12 Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti
harmadik személyre.
7.13 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés
során.
—

-

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

8.

Teljesítés, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

8.1

Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján teljesítendő, jelen szerződés 1. számú mel
lékletében részletezett feladatokat Megrendelő egyedi megrendelésben foglalt utasításai
szerint ellátni. Az egyedi megrendelés kiadására Megrendelő formanyomtatványt rend
szeresíthet, melyet Vállalkozónak kötelező alkalmaznia.

8.2

Megrendelő az egyedi megrendelést a konkrét munka megkezdése előtt legalább 5
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munkanappal köteles írásban megadni.
8.3

Az egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
munkavégzés (teljesítés) helye(i),
elvégzendő feladat leírása (követelmények, specifikáció),
a feladat elvégzése során elkészítendő dokumentációk meghatározása,
az ellátandó feladattal kapcsolatos elszámolható óraszám a 8.5.-8.6 pontban fog
laltak figyelembe vételével,
az ellátandó feladat teljesítési határideje a 8.6. pontban foglaltak figyelembevéte
lével,
az átadás-átvétel feltételei
jelen szerződés NISZ Zrt. nyilvántartási száma.
-

-

-

-

-

-

-

8.4

Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott egyedi megrendelést haladéktalanul, de
legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolni. A visszaigazolásnak legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
az egyedi megrendelésben foglalt munkavégzés elvállalásáról szóló nyilatkozat,
a megrendelésben szereplő feladat(ok) alapján, a Megrendelővel történt előzetes
egyeztetést követően megbecsült, a feladat elvégzéséhez szükséges mérnöki órák
száma azzal, hogy ennek mértéke a 8.5. pontban foglaltakat is figyelembe véte
lével nem haladhatja meg Megrendelő egyedi megrendelésben meghatározott el
számolható maximális óraszámokat,
a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő megnevezése, elérhetősége (telefon, e-mail
cím),
a feladat elvégzésének ütemezési terve,
a feladat elvégzésének részletes szakmai leírása,
a feladat sikeres elvégzéséhez a Megrendelő oldaláról szükséges támogatás, illet
ve erőforrás meghatározása. Az igényelt támogatás vonatkozásában, a támogatás
mértékéről minden esetben Megrendelő dönt.
-

-

-

-

-

-

-

-

8.5

Vállalkozó köteles Megrendelő kérésére előzetes költségbecslést adni, arról, hogy az
egyedi megrendelésben szereplő feladat elvégzésének időigényét hány munkaórára
becsüli.

8.6

Vállalkozó, amennyiben álláspontja szerint a feladat ellátásához az egyedi megrende
lésben Megrendelő által meghatározott, elszámolható óraszámnál magasabb mértékű
óraszám igénybevétele, vagy hosszabb teljesítési határidő szükséges, Úgy ezt köteles
jelezni Megrendelő felé, aki írásbanjóváhagyhatja Vállalkozó igényét. A teljesítési ha
táridő a teljesítés során kizárólag indokolt esetben, Vállalkozó felelősségi körén kívül
eső okból, Megrendelő írásban adott engedélye esetén hosszabbítható meg az enge
délyben megadott feltételekkel. A Jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés le
adásának utolsó napja 2020. augusztus 31.

8.7

Vállalkozó, amennyiben az egyedi megrendelésben meghatározott feladat ellátásához
kapcsolódóan, az egyedi megrendelésben meghatározott feltételek szerint oktatás meg
tartása szükséges, ügy köteles a Megrendelő által megjelölt időpontban, Megrendelő
által megjelölt budapesti helyszínen oktatást tartani. Az oktatáson a résztvevő felek ál
tal aláírt jelenléti ívet kell készíteni.

8.8

Az oktatáshoz szükséges technikai feltételekről Vállalkozó köteles az oktatást megelő
ző S munkanappal tájékoztatni Megrendelőt. A technikai feltételek biztosítása Meg
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rendelő feladata.
Átadás-átvétel
8.9

Miután Vállalkozó az adott egyedi megrendelésben előírt valamennyi feladatát befe
jezte, értesíti Megrendelőt arról, hogy az egyedi megrendelésben foglalt valamennyi
feladat „átvételre kész” és ezzel egy időben átadja Megrendelő részére az egyedi meg
rendeléshez kapcsolódóan elkészített dokumentumokat.

8.10

Megrendelő 3 munkanapon belül, vagy ettől eltérően a megrendelésben rögzítettek
szerint, a Vállalkozó támogatásával ellenőrzi, hogy az elvégzett feladat megfelel-e a
jelen szerződésben, műszaki leírásban és egyedi megrendelésben meghatározott köve
telményeknek.

8.11

Az átadás-átvételi eljárás lezárásaként Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rög
zítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett, dokumentációkat, az átadás-átvétel
folyamatának lényeges elemeit, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képvi
selőinek nevét, beosztását és észrevételeit, ajótállási idő kezdetét, valamint Megrende
lő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy
sem. Az egyedi megrendelésben meghatározott feladatok teljesítését Megrendelő a si
keres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával fogadja el. A sikeres átadásátvételről felvett jegyzőkönyv nem minősül teljesítésigazolásnak. A tárgyhavi teljesí
tés igazolására a 8.15-8.18 pontban szabályozottak szerint kerül sor.

8.12

Az átvétel megtagadása esetén a 8.11 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell to
vábbá az átvétel megtagadásának az indokát, Vállalkozó képviselőjének az átvétel
megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételét és a megismételt átadás-átvételi el
járás időpontját.

8.13

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett elemekre vonatkozóan Felek ismételt
átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a jelen 8. pont vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt sikertelen átvételt követően Megrendelő a
meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult azonnali hatállyal
felmondani ajelen szerződést.

8.14

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.

Teljesítésigazolás
8.15 Vállalkozó havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig „Beszámoló
az elvégzett tevékenységről’ megnevezéssel jelentést (a továbbiakban: Jelentés) készít,
amelyben bemutatja a tárgylióban elvégzett tevékenységeket, részletes időkimutatással,
amelynek alapján a Megrendelő az elvégzett munkát nyomon követheti. A jelentésben
fel kell tüntetni:
-

-

a tárgyhóban végzett tevékenységeket a folyamatban lévő egyedi megrendelések
kapcsán, egyedi megrendelésenkénti bontásban,
az aktuálisan lezárt, havi számlázás alapját képező egyedi megrendelések kapcsán:
.
a jelen szerződés 5.11 pontja alapján végzett tevékenység elszámolása érdekében
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az ott meghatározott, tárgyhónapra vonatkozó nyilvántartás adatait,
o
azon szakértőket, akik az egyedi megrendelés kapcsán munkát végeztek tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelések kapcsán külön-külön bemutatva,
o
a tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelésenként külön-külön és összesítve a
kiszámlázandó munkaórák számát,
o
az elvégzett munka pontos leírását tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelé
senként külön-külön bemutatva,
o
az elkészült és átadott dokumentumok felsorolását tárgyhónapban lezárt egyedi
megrendelésenként külön-külön bemutatva.
• amennyiben volt oktatás, csatolni kell az oktatásról készült jelenléti ívét tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelésenként külön-külön bemutatva.
• csatolni kell továbbá az egyedi megrendelésekben foglalt feladatok sikeres át
adás-átvételét igazoló j egyzőkönyveket.
a Megrendelő által tárgyhóig felhasznált óraszámot, valamint a még felhasználható,
feimmaradó órakeret aktuális egyenlegét.
—

—

—

—

8.16 Megrendelő a 8.15. pont szerint jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül
köteles kiállítani a tárgyhavi teljesítésre vonatkozó „Teljesítést Igazoló Bizonylat”-ot (a
továbbiakban: TIB), mely ajelen szerződés 4. számú melléklete. A TIB csak a Megren
delő által megvizsgált és ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában adható
ki. A TIB-hez csatolni szükséges ajelentés egy példányát.
8.17 Vállalkozónak a szerződés időtartama alatt rendelkezésre kell állnia, azonban számlát
csak a teljesítésigazolás alapján igazolt tényleges teljesítésekre vonatkozóan nyújthat be.
8.18 Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg
Vállalkozó az annak kiállításához szükséges, 8.15. pontban felsorolt dokumentumokat
nem adja át telj es körűen. Amennyiben Megrendelő a benyújtott dokumentumokkal
kapcsolatban kifogást emel, azokkal kapcsolatban észrevétele van, arról a teljesítést iga
zoló bizonylat kiállításáig rendelkezésre álló határidő lejártáig tájékoztatja Vállalkozót
és Felek a vitás kérdésről egyeztetést tartanak.

9.

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj (6.2. pont) el
lenében Megrendelő az ellenértékének megf~zetésével egyidejűleg határozatlan idejű
vagyoni jogot szerez valamennyi, a jelen szerződés keretében létrejött, Vállalkozó által
létrehozott és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör
vény hatálya alá tartozó művek felett azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző sze
mélyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.
9.2. Valamennyi dokumentum, jelentés, diagram, statisztika, adatbázis, stb. és az ezeket alá
támasztó dokumentumok, amelyeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során állít ösz
sze, készít el vagy szerez meg a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül. Vállalkozó
nak a szerződés teljesítésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot
(az erre vonatkozó írásos teljességi nyilatkozattal együtt) Megrendelő részére. Ezen do
kumentumok jelen pont szerinti megszerzésének díját a vállalkozói díj teljes körűen tar
talmazza, ezért Vállalkozót a vállalkozói dijon felül további díjazás nem illeti meg.
9.3. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fetrn olyan joga, amely
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‘.1

Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.
9.4. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerü
lő termékek saját termékei, vagy azok felett ajelen szerződés teljesítésének vonatkozá
sában a jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű a jogo
sultságnak más részére történő, ajelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási
jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
—

—

9.5. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót a jelen szerződés meg
szűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
—

—

9.6. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen a jelen szerző
déssel összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított el
járásban. Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárá
sokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

10.

Kötbér

10.1 Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezett
ségét felelősségi körébe eső okból késedelmesen vagy hibásan teljesíti, Úgy az erre okot
adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően késedelmi vagy
hibás teljesítési kötbér Ezetésére köteles.(Ptk. 6:186. *)
—

10.2 A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített feladat, illetve szolgáltatás nettó értéke, mely az kése
delemmel érintett egyedi megrendelés alapján kerül megállapításra.
10.3 A hibás teljesítési kőtbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan telje
sített feladat, illetve szolgáltatás nettó értéke, mely az késedelemmel érintett egyedi
megrendelés alapján kerül megállapításra.
10.4 Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben jelen szerződés olyan
okból hiúsul meg, amelyéért Vállalkozó felelős. A meghiúsulási kötbér mértéke jelen
szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyi
ben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali ha
tállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződéssze
gése miatt eláll.
10.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.
10.6 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítöt állít ki, melynek összegét jogosult Vállal
kozót megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
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érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kőtbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11.

Jótállás

11.1. Vállalkozó 12 hónap j ótállást vállal az általa végzett tevékenység körében elvégzett
feladatok vonatkozásában. Egyebekben a Vállalkozó jótállási felelősségére a Ptk. és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállási idő kezdete az az
egyedi megrendelésben meghatározott feladat átvételének időpontja.
11.2. A jótállási idő meghosszabbodik az esetleges javítás időtartamával, ha ezen okból a
rendszer rendeltetésszerű működése nem biztosítható.
11.3. Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és
az ezzel kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön.
11.4. Megrendelő hibabejelentését a jelen szerződés 5.11 pontjában rögzített elérhetőség va
lamelyikén teheti meg.
11.5. Vállalkozó a bibabejelentést legkésőbb a következő munkanapon köteles visszaigazolni
azon az e-mail címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette, illetve amelyet tele
fonon megjelölt.
11.6. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a meghibásodás időpontja,
a hibajelenség leírása,
a bibabejelentésig Megrendelő által tett intézkedések,
a bibát bejelentő személy neve, beosztása,
a bibabejelentés ideje
-

-

-

-

11.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő által jelzett hibát a lehető legrövidebb időn belül elhá
rítani.
11.8. Ajótállási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
Vállalkozó viseli.

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 ki
zárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet előírá
saira.
12.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződés
szegésnek minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
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b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
e) Vállalkozó késedelme a 25 napot meghaladja,
d) Vállalkozó olyan mértékben hibásan teljesít, mely révén Megrendelő már nem érde
kelt a teljesítés elfogadásában,
e) Vállalkozó megsért jogszavatossági vállalását,
f) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
g) Vállalkozó valamely az a)-f) pontban nem nevesített jelen szerződésben megha
tározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonat
kozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4 Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmon
dani vagy attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
—

—

12.5 Megrendelő köteles választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése ese
tén.
—

12.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a
Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése ese
tén.
12.7 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 vég
elszámolással történő megszűnését határozta el.
12.8 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrende
lőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződéssze
gést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötele
zettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem
tesz eleget.
12.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
l2.lOAz azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

13.

Titoktartás

13.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabá
lyozásnak megfWelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szer
ződés lényeges tartalmáról.
13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyil
vánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadá
sában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szük
ségessé.
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13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik sze
mély számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írá
sos hozzájárulásával teheti meg.
13.4 A Vállalkozó és a Vállalkozó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
munkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilat
kozatot tenni (a Titoktartási nyilatkozat mintája jelen szerződés 5. számú mellékletében
található).
13.5 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség meg
szegése esetén a Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni
vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

14.

-

Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult:
Neve: Sági Gábor János
Beosztása: osztályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-l -795-8194
Mobiltelefon száma: ±36-30-320-6876
E-mail címe: sagi.gaborjanos~nisz.hu
Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult:
Neve: Arnold Péter
Beosztása: Presales menedzser
Levelezési címe: 1145 Bp. Ujvilág u. 50-52.
Telefonszáma: ±36 (1) 358-6332
Mobiltelefon száma: ±36 (20) 372-0975
E-mail címe: Arnold.Peter@euroone.hu
14.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együt
tesen:
Neve: Hári Krisztián Péter
Beosztása: Elektronikus információbiztonsági igazgató
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-l -896-2710
Mobiltelefon száma: ±36-30-555-1178
E-mail címe: hari.krisztianpeter@nisz.hu
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Neve: Sági Gábor János
Beosztása: osztályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-8194
Mobiltelefon száma: ±36-30-320-6876
E-mail címe: sagi.gaborjanos®nisz.hu
14.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kap
csolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapod
nak, bogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kap
csolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmóciosításra
nem jogosultak.
14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. 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.
—

-

-

—

14.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai kűldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének 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 feladó
hoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a pos
tai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesí
tettnek tekinteni.
—

—

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, va
lamint 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 történ
het.

15.

Vis Major

15.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás vis maior eredménye.
15.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Felek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen kö
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rülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban
még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, fZildrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí
tás, rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgár
háború és terrorcselekmények;
I)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3 A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
15.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kö
telesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesíte
nie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell ke
resnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gon
dosság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárí
tani.
—

—

15.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll választása szerint jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felme
rült kárát.
—

16.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1 Felek kijelentik, bogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
16.2 Felek megállapodnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.
16.3 Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely
közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményTől a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
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16.4 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy ajogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésböl
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.6 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KIvI-ban meghatározottaldcal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.8 Vállalkozó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Vállalkozó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül
csatolásra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a
változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Megrendelőt írásban értesí
teni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól eláll
ni.
-

-

16.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Vállalkozó között létrejött
fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírá
sa 2. részajánlatra vonatkozóan)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Vállalkozó ajánlata részeként benyújtott aj ánlattételi lap)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat (minta)
6. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
—

Jelen szerződés 1 6 számozott pontból és 6 szárnozott mellékletből áh, 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 egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Dátum: Budapest, 2020.

k42?~~. .Ű~
~

Bancsics Fetenc
vezcitgazgato
NISZ Zrt.
Mewendelő

Kucsk/’Arpad
vezcyígazgato
EURO ONE SÁárnítástechnikai Zrt.
Vállalkozó
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Műszaki követelmények
(Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása 2. részajánlatra vonaticozóam)
—

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdése alapján közli, hogy valamennyi
termék esetében elfogadja a megadott termékkel egyenértékű műszaki megoldást, illetve terméket. Az
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.
A beszerzés tárgya RSÁ/EMC logelemző rendszer hardver és szoftver elemeinek gyártói támogatása
az 1. mellékletben foglaltaknak, valamint üzemeltetési ás fejlesztési támogatása a 2. mellékletben fog
laltaknak megfelelően.
2. részajánlat: RSA.-EMC logelemző rendszer és a kapcsolódó szoftver elemeknek mérnökóra
alapú üzemeltetési és fejlesztési támogatása 3000 órában
Az RSAJEMC logelemző rendszer és a kapcsolódó szoftver elemeknek üzemeltetési és fejlesztési
támogatása 2020.08.31-igaz alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgyát képező eszközök/szoftverek üzemeltetési, fejlesztési támogatása, 3000
mérnökórában, igény esetén a Megrendelő telephelyén a rendelkezésre állási idő alatt (mun
kanapokon 08-17 óra között)
o A támogatás keretében történő egyedi, konkrét feladat elvégzésére a megren
delő és a Vállalkozó előzetesen megállapodik a felhasználható órák számában,
ettől eltérni a teljesítés során csak a Megrendelő beleegyezésével lehetséges.
A támogatás a következő feladatokat tartalmazza:
o A gyártói támogatás eseti igénybevételéhez technikai segítségnyújtás bizto
sítása.
o Egyedi parserek upgradje a forrás rendszer verzió váltásának nyomon kö
vetése.
o Meghibásodott alkatrész/eszkőz az eredeti eszközzel egyenértékű vagy
jobb, egykorú vagy újabb tartalék eszköz felhasználásával egy munkana
pon belüli költségmentes helyszíni cseréje, tárolóeszköz esetén pótlása.
(Meghibásodás esetén a szállított megoldás meghibásodott tárolóeszközeit
(disk) az ajánlatkérő nem adja vissza az ajánlatot adónak.)
o Ajelenleg működő környezet szolgáltatásainak áttekintése.
o Hiányzó, illetve nem bekötött logforrások meghatározása.
o Logforrások bekötése és parser programozás támogatása.
o Ajelenleg működő rendszer optimalizálása.
o Üzemeltetői és felhasználói oktatás gyári vagy egyedi tematika alapján.
o Eseti rendszerkarbantartás.
—

-

Az Ajánlattevő munkanapokon 8-17 óra között helyszíni vagy email alapú vagy telefonos csatornákat
biztosít a támogatásra.
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A támogatás igény:
Mennyiség
(óra)
3000

I

Me2nevezés
Tanácsadás szenior tanácsa&5
-

A támogatásba bevont eszközök (mindkét részajániat esetében):
Kormányzati Adatközpont RSA infrastruktúra:
Mennyiség
(dl»
Megnevezes
20
RSA NW Ti, Per 50GB SIEM EnhMnt
2
Analytic Server Appi EnhMnt
4

Broker Appi EnhMnt

2
8

Event Stream Analysis AppI EnhMnt
Concentrator Appi EnhMnt

8
8
5
8
12

33TB High Performance DAC TP EnbMnt
Log Decoder Appl EnbMnt
46TB High Density DAC TP EriNvint
Archiver Appi EnhMnt
46TB High Density DAC TP ErihMnt

Komplex RSA infrastruktúra:
Mennyiség
(db)
Megnevezes
I
Analytic Server Appi EnhI’vInt
1
2

Broker Appl EnbMnt
Concentrator Appl EnhMnt

~

High Performance Direct Attached Appliance
Capacity, 1.1T, SSD & liT HDD

2

Log Decoder Appl EnhMnt

2
2
2
2

22TB High Performance DAC TP EnhMnt
Event Stream Analysis Appl EnhMnt
S4SHeadUnit Archiver w/64TB
Hybrid For Logs Appliance

2

22TB High Performance DAC TP EnbMnt

2
2
2

S4SHeadUnit Archiver w/64TB
Hybrid For Logs Appliance
22TB High Performance DAC TP EnbMnt

2
1
I

S4SHeadUnit Archiver w/32TB
Analytic Server Appl EnhMnt
Hybrid For Logs Appliance

I
1

22TB High Performance DAC TP EnhMnt
Event Stream Analysis Appl EnhMnt

1

S4SHeadUnit Archiver w/32TB

I

Virtual Log Collector

—

szoftver appliance
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Vállalkozó ajánlata részeként benyújtott ajánlattételi lap)

01da122/28

AJÁNLAT

—

aro

KMOIO6ITBT17

Ajánlatkérő: HISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
‚RSA-EMC logelemzó rendszer gyártói, lizemeltetési ós fejlesztési támogatása”

Eu,ooaEsMmgasten,a~lrn.

AJÁNLAfl ÁR RÉSZLETEZÉSEÍAJÁNLATTÉTEU LAP H.
„RSA-EMC logelemző rendszer gyártói, üzemeltetési ás fejlesztési támogatása” tárgyú
közbeszerzési eljárás a verseny újranyitásával
Ajánlattevő neve
WSH Kft.
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Enterprise Communications Magyarország Kft.
Datron Távközlési Zrt.
4i0 Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)
SCI-Hálózat Távközlési ás Hálázatintegrációs zRt.
Soloron4o Kft.

1117

1145
1138
1105
1037
1142
1054

Ajánlattevő székhelye
Budapest Budafoki Út 97.
Budapest, Újvilág utca 50-52.
Budapest, Váci Út 117-119.
Budapest, Martinovics tér 4.
Budapest, Montevideo u. 8.
Budapest, Szihalom utca 7.
Budapest, Kálmán Imre utcai.

2. rész RSPJEMC logelemző rendszer és a kapcsolódó szoftver elemeknek mérnökóra alapú
üzemeltetési és fejlesztési támogatása 2020.08.31-ig 3000 órában
KEF kód
(Termékazonos
ito)

Termék
(szolgáltatás)
megnevezése

TanácsadásITBTSZOLGO6 szenior tanácsadó

Mennyiség
mennyiségi~
egység

I

3000 óra

Nettó (Ft)
egységár

16 000 Ft

osszár
Nettc~;)

48 000 000 Ft
48 000 000 Ft

Összesen ár (nettó)2
A megajánlott termékeket 27 % ÁFA ás 2 %

+

ÁFA közbeszerzésiiiíj~erheli.

Budapest, 2019. december 16.

~

: (~

Ama!
vezérigazg~ó
EURO ONE Számít4étechnikai Zrt.
(a közös ajánlattevők által az ajánlat
benyújtására meghatalmazott szervezet) a Közös
Ajánlattevők nevében

Az iii megadoti ar írando a Felolvasólap 2. rdszhez larlozó .‚Nettb r~ánlati ára mindősszesen~’ sorába
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•fbt%NISZ
•

NflIZETI
SZOLGÁ urAló

ZRE

6-NY6 Nyi’atkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Cé~je2yzék
egyéb

szám,

EV

szám,

működési

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
engedély szám, bírósági
szám: 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44

nyilvántartási

szám,

Uniós adószám: HU10649297

Kapcsolattartó adatai
Név: Arnold Péter

Beosztás: presales menedzser

Telefonszám: ±36 (1) 358-6332

E-mail cím: Arnold.Peter@euroone.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszánó:
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:

(ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Szám]avezető bank
Számlázási cím

Neve: UniCredit Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10918001-00000057Bankszámla devizaneme: 1-IUF
22480037
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. XIHJA. fejezet,
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
169.~.(l)]: Nem
169.~.(h)]: Nem
fejezet, 169.~.(p,qj]: Nem
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv.
Tevékenység alapján men
l69.*.(n)]: Nem
XIII. fejezet]: Nem
tes[áfa tv. VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján:Milyen tevékenység alapján:KATA [2012. évi CXLVII.
KWA [2012. évi CXLVII.
EVA [2002. évi XLIII. törtörvény]: Nem
törvény]: Nem
vény]: Nem

Kelt Budapest, 2020 febnjár 19.

~
Kucska Aqád v~rigazgató ~
EURO ONE Szám’ ástechnikaiZrt’
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NISZ
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szo’gáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Rely:

Keszult

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

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

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláírój a)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ j óváhagyój a)

Tem~ék/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 Megren
delő 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 visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

___________________

a szerződésben meghaz’ározou egyéb deviza’ban

Érték:

Devizanem:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

~n~képF’e~
÷36 1 459 4200

f~fli~.F. h
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
„.„“

tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő

A NYILATKOZÓ
Természetes személy esetén:
Teljes neve:
Munkáltató:
Lakcíme:
Születési helye, ideje:
vagy
Jogi személy esetén:
Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Képviselője:
Jelen nyilatkozatot tevő személy büntetőjogi és polgári jogi felelőssége teljes tudatában kijelenti:
1.1.
A nyilatkozó a
és NISZ Zrt. között létrejött
számú szerződés alapján ajogviszonya fennál
lása alatt és annak megszűnését követően is, ajogviszony megszűntétől számított 5 évig köteles megőrizni
a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot.
...

...

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági te
vékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és
az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal
való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené
vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosul
tat felróhatóság nem terheli.
1.2.
A nyilatkozó sem a jogviszony fennállása alatt, sem azt követően, a fentieken túlmenően sem
közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely a tevékenysége betöltésével össze
függésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a NISZ Zrt.-re vagy más, alábbiakban meghatározott
személyre hátrányos következménnyel járna.
1.3.
A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomására
jutott a Ptk. 2:47. Fában valamint az infonnációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak nem mi
nősülő valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azt sem a szerződés teljesítésének befejezése előtt, sem
pedig azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozza.
2. A fenti titoktartási kötelezettség különösen a következőket jelenti, illetve annak megtartása érdekében a
nyilatkozó az alábbiakra köteles:
—

‚

—

2.1.
A nyilatkozó az I. pontban szabályozott körbe tartozó, a tevékenysége során tudomására jutott, a
NISZ Zrt.-re, a felhasználókra vagy a NISZ Zrt. üzleti partnereire, illetve ezek tevékenységére vonatkozó
információt, tényt, adatot (ideértve különösen a NISZ által felügyelt IT rendszerek felhasználóinak az ada
tait, az IT rendszerek rendszerparamétereit, a pénzügyi, gazdasági, üzleti, marketing, értékesítési, infonna
tikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi információkat, adatokat, az ilyen területeket érintő terveket, stra
tégiákat, eljárásokat, alkalmazott megoldásokat, továbbá a partnerek, illetve a munkavállalók adatait) köte
les megőrizni, és azokat saját célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatja fel, hannadik szemé
lyeknek hozzáférhetővé nem teheti. illetve harmadik személlyel nem közölheti.

2.2.
A titoktartási kötelezettség szempontjából illetéktelen, harmadik személynek minősül minden
olyan személy, aki a NISZ Zrt-vel nem áll jogviszonyban Vagy nem áll beszállítói/megrendelői jogviszony
Oldal2S/28

ban.
A nyilatkozó a tevékenysége során harmadik személlyel csak akkor közölhet a titoktartási kötelezettségé
nek hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt, ha erre a NISZ Zrt-től származó utasítás (Illetve szerző
dött tevékenységi köre, szerződése/megállapodása tárgya) alapján jogosult, illetve köteles. Az adatszolgál
tatás ez esetben sem haladhatja meg azt a mértéket, amely a nyilatkozó számára adott munkautasításból
következik.
A nyilatkozó a NISZ Zrt-vel munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló más munkavállaló vagy érin
tett számára is kizárólag a NISZ Zrt-től származó munkautasítás alapján, az abban meghatározott, vagy
abból következő mértékben jogosult, Illetve köteles a tevékenysége során tudomására jutott tényt, ada
tot/információt átadni.
A nyilatkozó a bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az üzleti titoknak minősülő információról,
tényről, adatról kizárólag akkor adhat tájékoztatást, ha előzetesen a NISZ Zrt. és/vagy adatgazda a titoktar
tási kötelezettsége alól felmentést adott a számára.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan tényre, adatra, információra, amely nyilvános nyilvántar
tásban (Igy például a cégnyilvántartásban) szerepel, vagy amely esetlegesen a közérdekű adatok nyilvános
ságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség körébe tartozik, és ezért azt a NISZ Zrt. vagy partnere már nyilvánosságra hozta.
Abban az esetben, ha a nyilatkozótól a tevékenysége során harmadik személy tény, adat, vagy információ
közlését kéri, a nyilatkozó erről köteles közvetlenül
-t (e-mail: u, tel.: ±36 1), és a NISZ Zrt. Elektroni
kus Információbiztonsági Igazgatóság igazgatóját (Dr. Kovács Zoltán, e-mail: kovacs.zoltan3@nisz.hu. tel:
±361 795 9086) tájékoztatni, és ha kétség merül fel a tekintetben, hogy a kérés teljesítésére a nyilatkozó a
NISZ Zrt-től származó munkautasítás (illetve tevékenységi köre) alapján jogosult köteles közvetlenül a
NISZ Zrt. kapcsolattartója
e-maiF
tel.: ±36 1
utasítását kérni.
...

-

-‚

...)

2.3.
A nyilatkozó a tevékenysége során a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot
és/vagy információt tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ Zrt. által
előírt helyen és módon kezelhet, tárolhat vagy rögzíthet. Ennek során a nyilatkozó köteles betartani minden
olyan NISZ Zrt. által előírt biztonsági rendelkezést, amely a számítástechnikai rendszer használatára vonat
kozik.
A nyilatkozó csak azokkal a személyre szóló számítógépes és azonosítási jogosultságokkal élhet a munkája
során, amelyre a NISZ Zrt. felhatahnazza. Más munkavállaló személyes jogosultságait vagy személyes
azonosítását nem használhatja fel ideiglenesen sem kivéve, ha erről a HISZ Zrt. kapcsolattartó külön utasí
tásban rendelkezik.
A nyilatkozó a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt tartalmazó
iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a HISZ Zrt. utasítása, vagy előzetes engedélye
alapján vihet ki az eredeti vagy őrzési helyéről, illetve juttathat ki a NISZ Zrt. számítógépes rendszerén
(intranet, extranet, internet) keresztül. A nyilatkozó közösségi portálokon, írott és elektronikus médiában,
tudományos publikációban, szakdolgozatban, diplomamunkában, konferencia kiadványban illetve prezen
tációban csak a HISZ Zrt. írásbeli felhatalmazása alapján adhat a szerződésével kapcsolatosan nyilatkozatot
illetve tehet közzé a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy infonnációt.
2.4.
A nyilatkozó a tevékenységével össze nem íliggő célra nem készíthet másolatot, a im~nkavégzése
során birtokába került, Vagy a NISZ Zrt. által elérhető, a HISZ Zrt, vagy üzleti partnerei tevékenységére
vonatkozó vagy azzal összefflggő dokumentumról, adatról, információról, vagy a HISZ Zrt.-vel munkavi
szonyban álló személy adatáról. Ilyen adatot, információt a tevékenységével össze nem fiiggő célra semmi
lyen módon semjuttathat Ri a NISZ Zrt. számítógépes rendszeréről és rendszeréből továbbá Saját tulajdonú
külső ineghajtókat pld. pendrive, merevlemez, a NISZ Zrt. tulajdonú számítógépes rendszerekhez nem
csatlakoztathat.
A nem szándékolt, elveszett, ellopott, szoftvem~hiba, rendszerhiba vagy számítógépes vírus által
kijuttatott dokumentumról, adatról, infonnációról stb. azonnal értesítenie kell a NISZ Zrt.-nél kijelölt kap
csolattartóját.
2,5.
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2.6.
A nyilatkozó a NISZ Zrt. kifejezett utasítása, vagy előzetes engedélye nélkül nem jogosult
bármely módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy közzétenni, teijeszteni, más munkához felhasználni,
nyilvánosan előadni vagy bemutatni, a NISZ Zrt, üzleti partnerei tevékenységére vonatkozó, vagy azzal
összefiiggő, vagy más munkavállalóra és vagy egyéb személyre vonatkozó olyan infonnációt, tényt, ada
tot, dolgot, dokumentumot, illetve ezek tartalmát, amely a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve
azzal kapcsolatban jut a nyilatkozó tudomására, birtokába, illetve a szerződéses jogviszonyával összefüg
gésben válik elérhetővé a nyilatkozó számára.
-

-

-

-

2.7.
A nyilatkozó a jogviszonya megszűnése, megszüntetése esetén legkésőbb az utolsó tevékenységgel töltött napján köteles a NISZ Zrt. Számára kapcsolattartója útján visszaszolgáltatni minden olyan a
jogviszony fennállása alatt keletkezett, illetve a nyilatkozó birtokában lévő iratot, dokumentumot, adathor
dozót, amely a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt tartalmaz, fliggetle
nűl attól, hogy az mikor és milyen formában került rőgzítésre.
-

-

2.8.
A titoktartási kötelezettség megszegése a jogviszonyból eredő olyan súlyos kötelezettségszegés
nek minősül, ami a jogviszony megszüntetésére is alapot adhat.
A titoktartási kötelezettségnek a jogviszony fennállása alatt, vagy azt követő 5 éves időszakban történő
esetleges megsértése az adott eset összes körülményétől és a jogsértés következményeitől és a felróható
ságtól függően kártérítési, illetve büntetőjogi felelősségre vonással is járhat.
3. Alulírott, kijelentem, hogy a fenti előírásokat megértettem, és kötelezem magam arra, hogy feladataim
ellátása során a fentiekben előírt rendelkezéseket megtartom. Kötelezem továbbá magam, hogy a NISZ
Zrt.-nél irányadó, a jogviszonyom alatt hatályos, a számítógépes rendszer használatára, a különféle adatok
és adathordozók kezelésére, illetve őrzésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, belső szabályzatokat,
utasításokat és szakmai szokásokat betartom. Kötelezem magam, hogy az Informatikai Biztonsági Szabály
zatot nem sokszorositom, és azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszem, át nem adom.
-

4. Vállalom, hogy a NISZ Zrt. által számomra hozzáférhetővé tett telefonkészüléket, számítógépet, és
elektronikus levelező rendszert csak a jogviszonyomból eredő tevékenységemmel összefüggésben haszná
lom, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jogviszonnyal kapcsolatosan használatomban lévő, a “NISZ által ren
delkezésemre bocsátott telefon, számítógép, illetve levelező rendszerellenőrzésre kerüljön, ennek során az
abban lévő adatokat a NISZ Zrt. megismerhesse és/vagy a velük kapcsolatos bármilyen, jelen titoktartási
körbe tartozó vélelmezett jog vagy egyéb hátrányt elhárítsa és/vagy velem szemben érvényesítse.
Jelen Nyilatkozatot bármely vita esetén annak céljára, a NISZ Zrt.-t illető üzleti titok megőrzése érdekében
kell értelmezni, így vita esetén az Üzleti titok körébe tartozik és jelen nyilatkozat szerinti védelmet élvez
valamennyi olyan, a Nyilatkozó tudomására vagy birtokába jutott dokumentum, adat, információ, ismeret,
amelynek nyilvánosságra kerülése a NISZ Zrt. jogait vagy jogos érdekeit hátrányosan érintené. A jelen
Nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnésétől számított 5 évig köti a Feleket.
Nyilatkozó a jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját
kezűleg, az alulírott helyen és napon hja alá.
Kelt:

airas
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6. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartási-ól szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelés ről
Nyilatkozattevő:
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székliely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Képviseletében elj ár: Kucska Arpád vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt EURO ONE Számítástechnikai Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (I) bekezdés I. pontja5 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, 2020

Kucska Árpád vezérigazgató
EURO ONE Számításteclmikai Zrt.

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
1. át/átható 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 önkonnányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan belibldi vagy külföldi jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a tentrizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb~ az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel. amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az oszalékadóról 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 személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hb) és he) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c,) az a civil szervezet és a vízitársulat. amely megíclel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztségviselői megismerhetök.
eb) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető lisziségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhel e az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részeg államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vag olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van:
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