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SCI-I{álózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűeu működő Részvénytársaság
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P~dószám: 12402179242
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mint Vállalkozó2 (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen M9kődő Részvénytársaság
(Megrendelő) „ASP2 végpontok hálózati helyszíni üzembe helyezés a KOFOP-1.0.O-VEKOP-15-
2016-00008 Számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése
(ASP 2.0)” projekt keretében” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. ~ (1)
bekezdés b) pontja alapján (a Kbt. 113-1 14.~-ában foglalt eltérések alkalmazásával) nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés)
kötik.

1.2. FeLek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem esatolt, lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
Szerződés rendelkezéseit és a Műszaki leírást, Vállalkozó ajánlatát, a közbeszerzési eljárás felbívását
és a végleges közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő
tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe veimi.

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

1.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, Így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.

‚ A szerződés szövegében az alvállalkozóra, szervezetekre ős szakeinberekre vonatkozó rendelkezések abban az esetben irányadók,

amennyiben a teljesimésben alvállalkozó működik közre, illetve ajánlattevó ajánlalában szervezet, illetve szakember került bemutatásra.
Euyéb esetben az atvállatkozókra, itletve szervezetekre ős szakemberekre vonatkozó rendelkezések a szerződés alkalmazása, értelmezése
során figyelmen kívül hagyandóak.
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1.5. Vállalkozó, Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy Ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, — így többek között az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási
szabályait érintő valamennyi Európai IJniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások
felhasználására vonatkozó jogszabályokat is — az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja országosan mintegy 115 helyszínen a
jelen szerződésben, illetve műszaki leírásban részletesen meghatározott Alap feladatok elvégzését (fix
rész), így többek között

o a Megrendelő által biztosított telekommunikációs eszközök helyszínre szállítását,
o üzembe helyezését,
o illetve e feladatokhoz tartozó tesztelések, üzembehelyezési dokumentációk elkészítését.

2.1.2. Fentieken túl Vállalkozó — opcionálisan igénybe vehető feladatként - elvállalja, országosan
mintegy 11 helyszínen, a műszaki leírásban részletesen meghatározott Kiegészítőfeladatok elvégzését
(opciós rész), így többek között

o rack szekrény, Fi rclé és elosztósáv telepítését

2.2. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben
semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvénycsít arra az esetre, ha Megrendelő a 2.1.2. pontban
meghatározott opciós feladat mennyiséget nem vagy nem telj es egészében híyj a le az alább
meghatározott határidőig.

2.3. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes leírását, feltételeit, a feladatok elvégzésének
módját és a vonatkozó elvárásokat és követelményeket a szerződés mellékletét képező Műszaki leírás
tartalmazza. Vállalkozó Ajánlattétcli lapját jelen szerződés melléklete tartalmazza.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. Felek a szerződést határozott időre kötik.

3.2. Megrendelő a Kbt. 53. * (6) és 135. ~ (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a Szerződés
hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása és a KOFOP-l .0.0 — VEKOP
-15-2016-00008 azonosítószámú, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése ás o;wzágos
kitetjesztáse (ASP 2.0,)” projekt vonatkozásában, ajelen szerződésben foglalt feladatokhoz kapcsolódó
költségek támogatására kiterjedő, érvényes és hatályos Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának
hatályba lépése, és ezzel egyidejűleg, a Támogató hozzájárulása jeLen Szerződésre vonatkozóan a
meghosszabbított projekt időszak végéig történő megvalósításra és elszámolhatóságra. A Szerződés
azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül.

Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Vállalkozót a jelen pontban foglalt feltétel
teUcsuléséről vagy annak meghiíisulásáról.

3.3. Jelen szerződés hatálya a szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséig, de legkésőbb
2020. december31. napjáig tart.

3.4. A teljesítés helye: A Műszaki leírásban meghatározott magyarországi helyszínek.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1 Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani. A Megrendelő
jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor cllenőri~i.

2



Á Megrendelő jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is
ellenőrizni, azonban Vállalkozó nem mentesűl felelőssége alól abban az esetben, ha Megrendelő nem
‘iégez ellenőrzést.

4.2 Megrendelő a feladat(ok) meghatározását követő, ésszerű időben átadja Vállalkozónak azon,
rendelkezésére álló dokumentumokat és információkat, amelyek szükségesek Vállalkozó jelen
szerződésben meghatározott feladata teljesítéséhez.

Amennyiben Vállalkozónak az átadott dokumentumokon kívül - tevékenységének szakszerű és
körültekintő ellátásához - további dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt:
dokumentum) van szüksége jelen szerződés teljesítéséhez, Megrendelő — amennyiben rendelkezésére
till, a rendelkezésre bocsátás indokoltságát nem vitatja és jogszabály azt nem záija ki — köteles a
dokumentumot Vállalkozó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak ás
információlrnak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, bogy Vállalkozó szerződésszerűen
tudjon teljesíteni.

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

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

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

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1 Vállalkozó köteles ajelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven teljesíteni.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkal, szakértelemmel és kellő szabad
kapacitással.

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

5.4 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett
köteles ellátni.

5.5 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen Vagy szakszerűtlen utasítást ad. Az
írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

-‚
—‚
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5.6 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely Jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt elörelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét
kizárja.

5.7 Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb 5
munkanapon belül írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható
időtartamáról és okairól.

5.8 Felek kijelentik, hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés
nélkül is ismernie kellett — kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik. Az értesítés megküldése nem zárja ki a
szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazását.

5.9 Vállalkozó köteles a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelmi, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi előírásokat betartani,
illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek
megfelelően a Vállalkozó munkatársaira vonatkozóan, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvényben meghatározott munkabiztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a
munkavédelmi jogszabályok, biztonsági szabályzatok és szabványok betartásáért kizárólag a
Vállalkozó a felelős, és a Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.

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

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

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

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

5.12 Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni saját és alvállalkozói adatairól a jelen
szerződés vonatkozó mellékletének kitöltésével és a Megrendelő részére történő átadásával
(Partnerfelvételi adatlap, melléklet elnevezése: Nyilatkozat Partner Adatairól).

5.13 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

6. Alvállalkozókra, Szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1. Vállalkozó Jelen szerződés teljesítéséhez ajelen szerződés vonatkozó melléklete 1. pontjában
inegnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés vonatkozó melléklete 2. és 3.
pontjában megnevezett alvállalkozókat, szakembereket köteles igénybe venni.

‘Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha Vállalkozó knimidi adóilletösé~ű

4



6.2. Az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek, szakemberek helyett, Megrendelő
hozzájárulásával, akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódiás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben
szüntethető meg, ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azokiiak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

6.3. Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerződés sajátos tulajdonságára tekintettel az adott személy
igénybevétel az értékeléskor meghatározó körülmények minősült. Ilyen esetben a szakember személye
csak a Kbt. 138. ~ (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, Megrendelő hozzájárulásával
változhat.

6.4. Új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt írásban, a
tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (az alvállalkozó, szakember nevének,
székhelyének vagy lakcímének, az általa a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a
megadásával). Alvállalkozó igénybevétele esetén Vállalkozónak a bejelentésben nyilatkoznia kell
arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alatt. A hozzáj árulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a 6.2 pont szerinti
elvárások teljesülését.

6.5. Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés vonatkozó mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni ajelen, 6. pont előírásainak betartása
mellett. További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó
teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakeímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése
során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

6.6. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója, a közbeszerzési
eljárásban alkalmassága igazolására bemutatott, illetve az értékeléskor meghatározó körülménynek
minősülő szakembere a szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az
alvállalkozó, szakember nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember
teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember
esetében, amikor a szervezet Vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében — a Kbt. 138.
* bekezdésében meghatározottak szerint — kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködés
megszűnése esetén Vállalkozó köteles igazolni a Kbt. vonatkozó részében meghatározott feltételek
teljesülését.

6.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban, személyekben bekövetkező, jelen (6.) pontban szabályozott változások nem
igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
6.8. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna el. I-Ia Vállalkozó a jelen, 6. pontban szabályozottak megsértésével von
be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e szervezet
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

‘7. Teljesítés, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

Egyedi megrendelés

7.1.1. Vállalkozó köteles a műszaki leírásban részletezett feladatait Megrendelő egyedi
megrendelésében foglaltak szerint ellátni.



7.1.2. Megrendelő az egyedi megrendelést a konkrét munka megkezdése előtt ésszerű határidőn
belül köteles írásban megadni. Megrendelő egyedi megrendelések kibocsátására 2020. november 30.
napjáig jogosult.

7.1.3. Megrendelő egyidejűleg több egyedi megrendelés kibocsátására is jogosult.

7.1.4. Megrendelő ésszerű határidőt biztosít az egyedi megrendelések teljesítésére figyelemmel a
jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőre.

7.1.5. Az egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia;
- munkavégzés helye (végpont),
- elvégzendő feladat leírása a fix és - szükség esetén - az opciós rész vonatkozásában,
- az ellátandó feladat határideje
- az egyedi megrendelés ellenértéke, figyelembe véve a jelen szerződésben

meghatározott egységárakat (fix és opciós rész vonatkozásában), amely tartalmazza a
feladat ellátásával kapcsolatban Vállalkozót megillető teljes ellenértéket

7.1.6. Vállalkozó köteles minden egyedi megrendelést a megrendelés megküldését követően
azonnal, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni. Amennyiben Vállalkozó nem igazolja vissza a
megrendelést a fent meghatározott határidőben, Megrendelő az egyedi megrendelést visszaigazoltnak
tekinti.

Átadás-átvételle] üzembe helyezéssel kapcsolatos rendelkezések

7.2.1. Vállalkozó, a teljesítéshez szükséges, műszaki leírásban részletezett, Megrendelő által
biztosított eszközöket, a Megrendelő által előre megjelölt időpontban, Megrendelő által megjelölt
telephelyen, a műszaki leírásban részletezett feltételek szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállítása
mellett, köteles átvenni.

7.2.2. Felek rögzítik, hogy a 7.2.1. pontban hivatkozott mennyiségi átvételt követően Vállalkozó, a
Megrendelőtől átvett eszközök tekintetében, azok végpontra történő szállításáig teljes körű
felelősséggel tartozik.

7.2.3. Vállalkozó köteles 8 millió Ft értékű vagyon és szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni az
eszközök átvételétől annak üzembe helyezéséig terjedő időre, melynek az ezen idő alatt keletkezett
vagyoni károkra kell kiterjednie, különösen a Megrendelő telephelyétől a végpontra történő szállítás,
vagy raktározás közbeni károkozás és a végponton történő üzembe helyezés/tesztelés során
bekövetkezett károkozás esetére. Az eszközök Vállalkozó részére történő átadásának feltétele, hogy a
jelen pontban előírt feltételeknek megfelelő vagyon- és felelősségbiztosítási kötvényét Vállalkozó
Megrendelő kapcsolattartója részére átadja, bemutatja mely onnantól kezdve a szerződés mellékletét
képezi. Amennyiben Vállalkozó nem adja át a biztosítási kötvényt és erre tekintettel meghiúsul az
eszközök átadása, illetve az egyedi megrendelés teljesítése, Megrendelő ajelen szerződés 15.3. pontja
szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.

7.3.1. Vállalkozó a szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a Szerződés teljesítése során
végpontra beléptetendők névsorát (név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány szám,
email-cím), a Szerződés teljesítése során névsorban bekövetkező esetleges változásról haladéktalanul
értesíti Megrendelőt. Vállalkozó a tervezett munkavégzés megkezdése előtt 2 munkanappal jelezni
köteles Megrendelő kapcsolattartójának a munkavégzést teljesítő személyek nevét.

7.3.2. A végpontok kiértesítése, a beléptetés megszervezése, koordinálása, a helyszínekhez
kapcsolódó felelős kapcsolattartó megjelölése és elérhetőségének biztosítása, illetve a Munkalapok
rendelkezésre bocsájtása Megrendelő feladata.

6



7.4.1. Vállalkozó a helyszíni létesítés megkezdése előtt köteles felvenni Megrendelővel és az érintett
intézménnyel is a kapcsolatot a munkavégzés pontos időpontjának egyeztetése miatt a szükséges
területre történő bejutás érdekében. Ha a Vállalkozó inegkeresése, rajta kívülálló okból, többszöri
próbálkozás után is sikertelen egy adott intézmény felé, akkor az akadályoztatást 2 munkanapon belül
jelzi Megrendelő felé. Megrendelő az akadályoztatást a megfelelő felettes szerv felé jelzi.

7.4.2. Vállalkozó, a 7.2.1. pontban meghatározott átvételt követően, köteles az átadott eszközöket az
egyedi megrendelésben megjelöltek szerint, a megjelölt határidőn belül. az adott helyszínre (végpont)
szállítani és ott ajelen szerződés tárgyát képező feladatokat végrehajtani, így többek között:

- az eszközöket telepíteni, üzembe helyezni,
- szolgáltatások átadási pontját kialakítani,
- szolgáltatások alapszintű tesztelését, ellenőriztetését elvégezni,
- adott esetben a műszaki leírásban részletezett, Kiegészítőfeladatokat elvégezni.

7.4.3. A feladatok elvégzése során Vállalkozó mindvégig a Megrendelő által rendelkezésére
bocsátott műszaki tervek (HLD) alapján, Megrendelő szakembereivel együttműködve, az érintett
szervezetek közreműködésével jár el.

7.4.4. A feladatok elvégzése során Vállalkozó és Megrendelő kötelesek biztosítani a Műszaki
leírásban részletesen meghatározott eszközöket.

7.4.5. Az üzembe helyezés lezárása során Vállalkozó a Műszaki leírásban foglaltak szerint:

- elvégzi a szolgáltatás alapszintű tesztelését,
- telefonon értesíti Megrendelő illetékes osztályát, illetve a Megrendelő által megadott

kapcsolati pontot a feladat elvégzéséről és a végpontot ellenőrizteti

7.4.6. Szükség esetén Vállalkozó a Műszaki leírásban foglalt előírásoknak megfelelően részt vesz a
feladat elvégzése során felmerülő problémák elhárításában.

7.5.1. Az egyedi megrendelésben foglalt feladatok lezárásaként Vállalkozó, az adott végponton
üzembe helyezett eszközökről, illetve a Kiegészítő feladatok elvégzéséről (opciós rész) Munkalapot
állít ki, mely magában foglalja a Műszaki leírásban részletezett tartalmi elemeket. (A Munlcalap
sablonját a Műszaki leírás melléklete tartalmazza). A Munkalapot a Megrendelő által kijelölt helyszíni
kapcsolattartó vagy annak megbízottja aláírásával hagyja jóvá.

7.5.2. Vállalkozó, a fentieken túl, a feladatok lezárásához kapcsolódóan köteles az üzembe helyezett
eszközökről, távközlési és informatikai infYastruktúráról fotódokumentációt készíteni, a
beazonosításhoz szükséges adatokkal, a műszaki leírásban részletezett módon.

7.5.3. Vállalkozó a tárgyhónap 5. napjáig, a tárgyhónapban a számlázás alapját képező lezárt
feladatokról, a Műszaki leírásban részletezett tartalom szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyvet köteles
készíteni, melyet jóváhagyólag Megrendelő ír alá.

7.6. Sikertelen feladatelvégzés esetén Megrendelő kapcsolattartója vagy annak megbízottja a
Munkalapot aláíija, azzal, hogy a felek kötelesek feltüntetni rajta a sikertelenség tényét és okát. A
szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseket jelen szerződés 10. pontja tartalmazza.

7.7. Megrendelőnek az átadás-átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat,
amelyeknek a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás vonatkozik.

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

7.9.1. Megrendelő a Kbt. 135. ~-a alapján köteles a teljesítésről nyilatkozni, a Jelen szerződés
„Teljesítést Igazoló Bizonylaf’(a továbbiakban: TIB) című mellékletének alkalmazásával. A TIB csak
a Megrendelő által megvizsgált és ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában adható ki.

7.9.2. Megrendelő a tárgyhónapban a számlázás alapját képező feladatok vonatkozásában, a
Vállalkozó által részére benyújtott, lezárást igazoló, jóváhagyott dokumentumok (Átadás-átvételi
jegyzőkönyv, Munkalap és fotódokumentáció) műszaki leírásban meghatározott formában történő,
hiánytalan átvételét követő 10 munkanapon belül TIB-et állít ki Vállalkozó részére.

A TIB kiállításával Megrendelő igazolja, hogy az egyes számlákhoz tartozó feladatot a Vállalkozó
elvégezte, teljesítés a szerződés és Műszaki leírás szerinti tartalomnak és minőségnek megfelelt.

7.9.3. Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg
Vállalkozó a teljesítést igazoló bizonylat kiállításához szükséges dokumentumokat nem adja át
teljeskörűen, Megrendelő által előírt formában. Amennyiben Megrendelő kifogást emel, a kifogás
okairól írásban tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltak javítására a
kifogásban meghatározott póthatáridőben.

8. A fizetendő ellenérték

8.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a nyertes ajánlatban
(Aj ánlattételi lap) meghatározott, alábbi szerződéses árakon teljesíti:

Feladat Nettó ár (Ft)
Fix rész

Alap feladatok díja/helyszín 61.900,- Ft ± ÁFA

Alap feladatok díja mindösszesen (115 db 7 ~ 8.500,- Ft ± ÁFA
helyszm)

Opciós rész

Kiegészítő feladatok díja/helyszín 71.600,- Ft ± ÁFA

..‚„ .. ... 787.600,-Ft±ÁFAKtegeszito feladatok díja mindosszesen (11 db)

8.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a jelen szerződés 8.1. pontban meghatározott díj a
szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen
jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését senunilyenjogcímen nem igényelheti.

8.4. A jeleit szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
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9. Fizetési feltételek

9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály— 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 cl a kifizetés során.

9.2. Vállalkozó(k) a Vállalkozási díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követően jogosult,
amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítés Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását
követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla
kötelező melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat.

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

9.4. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során, havonta egy számla kiállítására jogosult.

9.5’ Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014’ (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban: Korm.
rendelet).

Számlával kapcsolatos követelmények

9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NJSZ Nemzeti Iiifokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződésszámot,

- a szárnlá(k)nak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a szánlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök valamint nyújtott szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,

- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán szerepeltetni szükséges a projektek megnevezését (Az önkormányzati ASP

rendszer továbbfejlesztése és Országos kiteijesztése (ASP 2.0) és azonosítószámát (KOFOP
1.0.0 — VEKOP -15-2016-00008).

9.7. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

Kmzetés módja

9.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nettó ellenértéke a KÖFOP-l.0.0 — VEKOP -15-
2016-00008 azonosítószámú, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos
kitetjesztése (ASP 2.0) projekt” című projekt terhére ún. „szállító finanszírozás” keretében a Támogató
által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre.

9.9. VállaLkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Vállalkozót megillető nettó díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4) bekezdéseiben ‚

valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 .
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programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.) Kormányrencleletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra
Figyelemmel. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Megrendetőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít
be.

9.10. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át az Vállalkozó
részére a számla Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

9.11. Megrendelő a Korm. rendelet 118/A. * és 119. ~ alapján biztosítja a Vállalkozó részére a
szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.

9.12. A száltítói előleget - az ÁFA nélküli összeg tekintetében - (előlegbekérő dokumentum
benyújtásán keresztül) a Vállalkozó közvetlenül a Támogatótól igényelheti a Megrendelő egyidejű
értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel
kapcsolatos fenntastását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről
elfogadottnak kell tekinteni.

9.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható — sz ÁFA nélküli - összegének 10%-
a erejéig a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál
magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének
10%-a és sz igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
Irányító Hatóság javára szóló a Kbt. 134. * (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése
szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) b) pontjának figyelembevételével
nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák
összegéből kerül levonásra oly módon, hogy az előleg mindaddig beszámításra kerül a kiállított
számla összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.

9.14. A Megrendelő köteles a Vállalkozó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak
beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési
igénylés keretében.

9.15. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, ágy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 5 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

9.16. Vá1lalkozó~k) a számla ÁFA tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a
Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

9.17. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért — ide nem értve az ÁFA
megfizetését - Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

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

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

Ew,’éb rendelkezések

9.20. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó(k) a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégforinájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról S (nyolc) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot csatolni.
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9.21. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontj a szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fej, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

9.22. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti j ogsegély igénybevétele nélkül.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
felelősségi ko ébe eső okból késedelmesen vagy hibásan teljesíti, úgy sz erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) Riggően — késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles.

10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem alatt napi 0,5%, A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített egyedi megrendelés
nettó értéke.

10.3. Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: 20 %. A hibás teljesítési kötbér alapja hibásan teljesített egyedi megrendelés értéke.
Hibásteljesítési kötbér mellett szavatossági igény nem érvényesíthető.

10.4. Jelen szerződés, illetve egyedi megrendelés Vállalkozónak felelősségi körébe eső
meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek alapja és mértéke az
azonnali hatályú fehuondással érintett

- egyedi megrendelés esetén sz egyedi megrendelés értékének 25%-a, illetve
- ajelen szerződés esetén a meghiúsulás időpontjában, a meghiúsulással érintett, szerződésből

feimmaradó feladatok értékének 25 %-a

Jelen szerződés, illetve egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő
Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést, illetve egyedi megrendelést azonnali
hatállyal fehnondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől, egyedi megrendeléstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

10.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazonjogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

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

10.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11. Jótállás, szavatosság

11.1. Vállalkozó 12 hónap jótállást vállal az általa végzett tevékenységek, szolgáltatások és
elvégzett munkák, kapcsolódó termékek vonatkozásában. A jótállási idő kezdete a sikeres üzembe
helyezés időpontja.

11.2. A jótállási igényből fakadó kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
Vállalkozó viseli.
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11.3. Megrendelő kötelezettsége, hogy ajótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, ás az ezzel
kapcsolatos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közöljön. Vállalkozó köteles a
hibát a lehető legrövidebb időn belül elhárítani.

11.4’ Egyebekben a Vállalkozó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. ás a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

12. A szerződés módosítása, megszüirtetése és megszűnése

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. @-ban foglaltak figyelembevételével ás kizárólag
írásban módosíthatják.

12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.3’ Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal — felmondani abban az esetben, ha

- a másik Fél ellenjogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el;

- jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
- valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további

együttműködést kizárja.

12.4. Megrendelő jogosult az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondani (részleges
megMúsulás), amennyiben a Vállalkozó késedelme az egyedi megrendelés vonatkozásában eléri a 40
munkanapot.

12.5. Megrendelő jogosult a jelenszerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben 5 egyedi
megrendelés, azonnali hatállyal felmondásra került.

12.6. A szerződésszegés okán érvényesíthető kötbér alapját és mértékét jelen szerződés 10. pontja
tartalmazza.

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

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

12.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek
valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a
szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

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

12.11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet.
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13. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

13.1. Felek kijelentik, hogy:

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

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely
szerint Jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek Jogait
sértené.

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

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

13.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

14. Titoktartás, Adatkezelés, KorrupcióeHenes klauzula

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

14.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.

14.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

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

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

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

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

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

14.9. MegrendeLő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
adatbiztonságra vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való
visszaélésre és az üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU
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adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében Vállalkozónak kizárólag — a Jelen Szerződés teljesítésével
összefüggésben — anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan Személyes adatot
(ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma
és e-mai] címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével
összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes
teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár
Megrendelőt terheli.

14.10. Kornipcióellenes klauzula
~ Felek tudatában vaimak a korrupcióellenes jogszabályokkal való megfelelöségi

kötelezettségnek, és felek fontosnak tartják annak figyelembe vételét a szerződés megkötése
során.
Felek kijelentik, hogy az etikus üzleti magatartásnak megfelelően a szerződésben foglalt üzleti
döntés, valamint a szerződés tartalmára vonatkozó feltételek kialakítása objektív szempontok
alapján történt. Mindkét fél fontosnak tartja, hogy szerződéskötés tisztán Üzleti alapon
sziilessen meg.

~ Szerződő felek elfogadják, hogy jelen szerződés vonatkozásában a korrupcióellencs
jogszabályoknak való meg nem felelés a szerződés azonnali hatályú felmondását, valamint a
megfelelő korrekciós lépések megtételét vonhatja maga után.

15. Vis major

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

15.2. Vis major esetén, amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a
Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior
esete nem gátol.

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

16. Kapcsolattartás, értesítések

16.1. Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a) Megrendelő részéről:
Név: Boros Sándor
Beosztás: projektmcncdzser
Telefonszám: ±3617957031
Mobiltelefon szám: ±36304978016
E-mail cím: Boros.sandor@nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Jáborcsik-Tyitye László
Beosztás: project manager
Telefonszám: ±36 1 470 6087
Mobiltelefon szám: +36 30 633 2473
E-mail cím: ljaborcsik(áiscinetwork,hu
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16.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Név: Teller Gábor
Beosztás: vezető projektmenedzser
Telefonszám: +3617956091
Mobilteleí’on szám: +36204806232
E-mail cím: Teller.Gabor@nisz.hu

és

Név: Boros Sándor
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: ±3617957031
Mobiltelefon szám: +36304978016
E-mail Cím: Boros.Sandor@nisz.hu

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

16.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

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

17. A szerződés tartalmáuak értelmezése, egyéb rendelkezések

17.1. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek etlentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

17.2. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
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17.3. Vállalkozónak ás a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést Vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

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

17.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a
polgári törvénykönyvről szóló 2013’ évi V. törvény és a kö:bes:et~ésekrá1 szóló 2015. évi CXLIII.
törvény— az irányadók.

17.6. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza’ A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl’

17.7. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, j ogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanaimak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.8. Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 eredeti példányban
készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Ajánlattételi lap
3. számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5’ számú melléklet A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) és szakemberek jegyzéke
6. számú melléklet Atláthatósági nyilatkozat

A szerződést a felek áttanuhnányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példánybanjóváhagyólag íiják alá.

Dátum:. d4%1&’t203-~
SCi’~NetW0~ pinc~

V ~‚a Dezső Kopesányi Tibor Kocsis László
gazdasági vezérigazgató- beszerzési és logisztikai igazgató vezérigazgató

helyettes
NISZ Zrt. NISZ Zrt. 5Cl-Hálózat zRt.

Megrendelő Megrendelő Vállalkozó

NISZ Nemzeti Infokcmmunjkácjós Saelgáttató
Zárikörüca Működő Részvénytársaság

lOBI Budapest, csokonaj utda 3.
SzárnIaszám~ 10403239’00027133’00000001

Ad6szám~ 10585560-2.44

205’
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Műszaki leírás
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Közbeszerzési műszaki leírás
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1. Műszaki leírás

I A beszerzés tárgya
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Ajánlatkérő) országosan elhelyezkedő 115 helyszínen telekommunikációs
eszközök helyszínre szállítására, üzembe helyezésére, illetve e feladatokhoz tartozó
tesztelések, üzembehelyezési dokurnentációk elkészítésére (Alapfeladatok f~x rész) és 11
helyszínen rack szekrény, Fl relé és elosztósáv telepítésére (Kiegészítő feladatok —opciós
rész) kér ajánlatot. A helyszínekre Új~ vagy használt eszköz kiszállítása, üzembehelyezése
tervezett, a korábban elkészített helyszíni felmérések és 1-ILD-k tartalmától függően.
Maximum a végpontok felén 2 routert kell kiszállítani, üzembehelyezni.

2 Előzmény
1.1.1.1 Önkormányzati ASP (Application Service Provider) orszá~os kiterjesztése (ASP 2) projekt

Ajánlatkérő feteIőssé~i körben):
Az ASP 2 projekt az önkormányzati ASP központ országos kiterjesztéséhez szükséges
központi projekt, mely sz ASP központ továbbfejlesztésére, bővítésére irányul és egyben egy
IT-val támogatott közigazgatás fejlesztési projekt, melyuek eredményei által áttekinthetővé
válik a költségvetés önkormányzati alrendszere, az önkormányzati működés gyorsul és az
eljárások nagymértékben standardizálódnak. A projekt eredményeképpen előáll az ASP
rendszer bővítése és kiterjesztése, mely a csatlakoztatási konstrukcióval együtt biztosítja sz
ASP rendszer országos használatát.
A projekt célja a piaci e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP
központ létrehozása, amely az önálló polgármesteri hivatalok és közös önkormányzati hivatal
székhelyek számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett, a belső működés
informatikai támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű
informatikai megoldások segítségével.
Az ASP országos kiterjesztéshez szükséges az ország közel 1290 önálló polgármesteri
hivatalának és közös önkormányzati hivatalainak székhelyei számára az ASP2 központ
szolgáltatásainak NTG hálózaton való elérése. Az NTG kapcsolatot lehetővé tevő elérési
hálózatot, routert és szükség esetén a LAN korszerűsítést más projektek, beszerzési és
közbeszerzési eljárások biztosítják.

Ebben a környezetben kerül sor az ügyfél routerek kiszállítása, üzembehelyezése. llletve e
feladatokhoz tartozó tesztelések, üzembehelyezési dokumentációk elkészítésére.
3 A feladat megfogalmazása

3.1. Feladatok, elvárások megfogalmazása ~végponti telepítés) (Alap feladatok-flx
rész)

Az ASP2 projekt hálózat fejlesztés keretében más beszerzési eljárásban a következő
telekomnrnnikációs eszközök, azaz routerek kerültek beszerzésre, melyek valamelyikét
telepíteni kell a helyszíneken:

o CiscoISR432l
o CiscoISR433l
o CiscoISR445l

Azokon a helyszíneken, ahol 2 router kerül telepítésre, a fenti típusok közül egyet és ezen
felül még a következő típusok valamelyikét kell telepíteni;

o CiscoISR432l
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o CiscoISR433l
a CiscoISR435l
a CiscoISR443l
a Cisco 1SR4451
a Cisco 2901
a Cisco 2921
a Cisco 3945

A telephelyek listáját az l-es számú rnggelék (I-Ielyszínek) tartalmazza, melynek tartalma a
helyszínek koordinációját követően kerül véglegesítésre.
A fenti intézmények hálózati inltastruktúrájának felmérése, műszaki tervei (HLD)
elkészültek, az eszköz kiszállításhoz és üzembe helyezéshez rendelkezésre állnak.
A telephelyek IT környezetében fellépő változások kezelése, a szolgáltatások esetleges
migrációja az intézmények feladata. Az NTQ kapcsolatot lehetővé tevő elérési hálózatot,
routert és szükség esetén a LAN korszerűsítést más projektek, beszerzési és közbeszerzési
eljárások biztosítják.
Ajánlatkérő az Ajánlattevő részére az eszközöket az Ajánlatkérő által megadott időpontban,
az Ajánlatkérő által megadott telephelyen biztosítani fogja (Budapest~. Ajánlatkérő az
Ajánlattevő részére elegendő eszközt biztosít a munka folyamatos haladása érdekében.
Ajánlattevő az átvett eszközöket átadás-átvételi jegyzőkönyvvel veszi át, és az eszközökért
polgáijogi felelősséggel tartozik addig, míg azokat az Ajánlatkérő vissza nem veszi, vagy az
Ajánlattevő azokat üzembe nem helyezi.
A végpontok koordinációját (végpont kiértesítését, bejutás egyeztetését) és a munkához
szükséges m~mkalapokat az Ajánlattevővel későbbiekben egyeztetett módon az Ajánlatkérő
biztosítja.
Ajánlattevő feladata, hogy a műszaki tervek (HLD) alapján a NISZ szakembereivel
együttműködve és az érintett szervezetek közreműködésével az üzembe helyezésre kerülő
eszközöket a NISZ által megadott budapesti címről elszállítsa.
Ajánlattevő feladata, hogy a műszaki tervek (HLD) alapján a NISZ szakembereivel
együttniűködve és az érintett szervezetek közreműködésével a végponti CE eszközök
kiszállítását, telepítését, üzembe helyezését a NISZ által jelzett időpontban elvégezze, és
kialakítsa a szolgáltatások átadási pontját (a CE router LAN interfésze).
Az üzembe helyezés után ajánlattevő feladata a szolgáltatás alapszintű tesztelése a CE router
LAN portján, és az eredmények rögzítése.
Ajánlattevőnek - a hálózati technológiák ismeretében - a telepítési feladatokat, és a helyszíni
ellenőrzéseket önállóan, az NTG kapcsolaton való együttműködés ellenőrzéseket, és a
hibakeresési műveleteket pedig a NISZ mérnökeinek távoli üzemeltetési központjaiból
közreműködve kell elvégezni.
Az üzembe helyezés során üzembe állított eszközökről az Ajánlattevőnek munkalapot kell
kiállítania eszközönként és telephelyenként.
Minden üzembe helyezett eszközt az Ajánlattevőnek a munkalap szerint tesztelnie kell
(Eszköz indítása, majd a továbbiakban ellenőrzése, a irnrnkalap teszt lépéseinek
figyelembevételével történik), mely tesztnek az eredményét rögzítenie szükséges a II. számú
Függelékben (Munkalap) az „Elvégzett üzembe helyezési lépések és eredményük “ pontban.
Sikeres teszt és üzembe helyezés alapján az Ajánlatkérő az eszközt üzembe helyezettnek, a
munkát elvégzettnek tekinti.
Ezzel párhuzamosan Ajánlattevő telefonon értesíti az Ajánlatkérő Hálózat Üzemeltetési
Osztályát és ellenőrizteti a végpontot.
Ajánlattevő ellenőrizteti az Intézmény kapcsolattartójával, hogy a hálózati alkalmazásaik.
illetve a külső hálózatból igénybevett, és az arra hirdetett szolgáltatásaik működnek -e.
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Fia szükséges, Ajánlattevő aktívan részt vesz Ajánlatkérő 1-lálózat Üzemeltetési Osztályának
irányításával a felmerülő problémák elhárításában (Hibaelhárítás).
Ajánlattevő a munka befejezése után, az Ajánlatkérő által megadott kapcsolati pontjait értesíti
telefonos úton.
Ajánlattevő biztosítja:

o az eszköz és a passzív patch panel közötti fizikai összeköttetés megvalósítása, a teljes „csak
patch kábel” útvonal kialakítása. Az ehhez szükséges előre gyártott (gyári), vagy szükség
esetén, a helyszínen legyártandó UTP patch a kábel biztosítása az Ajánlattevő feladata.

o a 230V-os táp aljzat biztosításához az elosztó sáv biztosítása Ajánlattevő feladata.
o a rack csavarok biztosítása Aj án lattevő feladata
3.2. Ha szükséges akkor (Kiegészítő feladatok-opciós rész):
. I-Ia a helyszín körülményei Ajánlattevő szakemberei szerint nem alkalmas a router

telepítésére, mert a következő feltételek, vagy azok egy része hiányzik:
o Nincs rack szekrény,
o nincs a router telepítéséhez elegendő pozíció, vagy
o a rack szekrény nem megfelelő,
o hiányzik a 230 V-os PDU sáv, vagy
o Erintésvédelmi dokumentáció,

o akkor Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő szakemberével egyeztetés. Ajánlatkérő szakembere
engedélye esetén Ajánlattevő a router telepítés körülményeinek hiányosságait megszünteti
rack szekrény telepítéssel, 230 V-os PDU sáv beszereléssel, Erintésvédelmi méréssel és am~ak
dokumentálásával. Ha az Erintésvédelmi mérés eredménye nem megfelelő, akkor Vállalkozó
FI relét telepít.

o A szerelési anyagok közül a rack szekrényt Ajánlatkérő biztosítja, a Fi relét és az elosztó sávot
Ajánlattevő biztosítja.

o A feladatok elvégzését a Munkalap „Kiegészítő feladatok” pontjainak kitöltésével kell
dokumentálni

3.3. Általános elvárások

Aj ánlattevőnek a helyszíni munkavégzéshez rendelkeznie kell
o hordozható számítógéppel és tartozékokkal, kiegészítőkkel, valamint
o a rack szekrény felszereléséhez, a Fi relé és a PDU telepítéséhez, az érintésvédelmi föld

kiméréséhez szükséges eszközökkel.
o rendelkeznie kell a telepítési környezet fényképes dokumentálásához alkalmas eszközzel. Az

üzembe helyezésre kerülő eszközökről, távközlési és informatikai infrastruktúrákról
ajánlattevőnek fényképeket kell készítenie, ajánlatkérőnek átadva telephelyek címeivel,
emelet, szobaszám és rack szekrény (pozíció helyes) beazonosítással elektronikus hordozón.

A munkavégzést igazoló munkalapot az Ajánlatkérő által megadott helyszíni kapcsolattartó,
vagy megbízottja aláírásával igazolja. A sikertelen üzembe helyezés esetén Ajánlatkérő által
helyszíni megadott kapcsolattartó, vagy megbízottja a munkalapot aláíij a azzal, hogy felek
kötelesek feltüntetni rajta a sikertelen üzembe helyezés tényét és okát.
Ajánlattevő az eszközök szakszerű elhelyezéséért, üzembe helyezéséért felelősséggel tartozik.
Az Ajánlattevő a munkaelvégzést igazoló kitöltött dokumentumokat köteles az Ajánlatkérő
által meghatározott szervezetnek átadni, mely szervezet a dokumentumok alapján igazolja a
számtázást megelőzően az adott időszakra vonatkozó teljesítést.
Ajánlattevő számára szerződéskötést követően elérhetővé teszi az egyes helyszínekhez tartozó
felelős kapcsolattartóinak elérhetőségét.

3.4. Elvárt eredmény, leszáHítandók
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A keretszerződés keretében megrendelt végpontokon az eszközök tesztelés és üzembe
helyezése a szükséges dokumentációkkal együtt.
Az eszköz kiszállítás és üzembe helyezés helyszíneinek, címeinek Magyarország területén
belüli változtatási jogát Ajánlatkérő fenntarUa.
Sikeres eszköz kiszállítást és üzembe helyezést követően állítható ki a Teljesítmény Igazolási
Bizonylat.

A Teljesítés igazolás (TIB) feltételei:
- A rnunkalapok eredeti példányának papír alapon történő átadása
- A munkaíapok elektronikus formában történő átadása
- A fotó dokumentáció átadása pendrive-on, vagy CD/DVD-n.
- A feladat vé~ehajtását igazoló Atadás-átvételi jegyzőkönyv átadása, mely tartalmazza: az

átadó nevé, beosztását, az átvevő nevét, beosztását, a munkavégzés helyét, idejét, a telepített
router gyári számát, NISZ-es leltári számát
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4 Függelék
L szám”t Helyszfnek
II. számú: Munkalap
IH. számú: Megrendelő
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I. Számú: Helyszínek

1 5241 ABÁDSZALÓK
2 3881 ABAÚJSZÁNTÓ
3 2740 ABONY
4 2941 Ács
5 3292 Adács
6 8653 Ádancl
7 8561 Adásztevel
8 6076 Ágasegybáza
9 9423 Ágf’alva
10 4524 Ajak
11 8400 Ajka
12 6221 Akasztó
13 2730 Albertirsa
14 2931 AlmáslYízítő
15 4285 Álmosd
16 2351 Alsónémedi
17 8394 Alsópáhok
18 9983 Alsószölnök
19 3571 Alsózsolca
20 8675 Andocs
21 3399 Andomaktálya
22 6931 Apátf’alva
23 3032 Ape
24 6088 Apostag
25 4634 Aranyosapáti
26 6783 Ásotthalom
27 3841 Aszaló
28 2881 Ászár
29 2170 Aszód
30 3371 Átány
31 7252 Attala
32 7757 Babarc
33 7584 BABÓCSA
34 9351 Babót
35 6453 Bácsbokod
36 8258 Badacsonytomaj
37 4286 Bagamér
38 8992 Bagod
39 9145 Bágyogszovát
40 2533 Bajót
41 8945 Bak
42 8056 Bakonycsernye
43 8430 Bakonyszentkirály
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44 6768 Baks
45 7834 Baksa
46 2660 Balassagyarmat
47 6764 BALÁSTYA
48 8220 Balatonalmádi
49 8630 Balatonboglár
50 8646 Balatonf’enyves
51 8164 Balatoafőkajár
52 8230 Balatonfüred
53 8184 Balatonfűzfő
54 8638 Balatonlelle
55 8651 Balatonszabadi
56 8624 Balatonszárszó
57 8636 Balatonszemes
58 4060 BALMAZÚJVÁROS
59 9771 Balogunyom
60 6412 Balotaszállás
61 8891 BÁNOKSZENTGYÖRGY
62 2471 Baracska
63 4161 Báránd
64 7571 BARCS
65 7478 Bárdudvarnok
66 7149 Báta
67 7164 Bátaapáti
68 7140 BÁTASZÉK
69 7258 l3até
70 3070 BÁTONYTERENYE
71 5830 Battonya
72 6351 Bátya
73 8887 BÁZAKEREnYE
74 8866 Becsehely
75 5600 Békéscsaba
76 5600 BÉKÉSCSABA
77 5946 Békéssámson
78 5561 BÉKÉSSZBNTANDRÁS
79 3346 Bélapátfalva
80 9343 Beled
81 2687 Bercel
82 7827 Berernend
83 4100 Berettyóújfalu
84 8200 BERHIDA
85 2641 Berkenye
86 7516 Berzence
87 5071 Besenyszög
88 7671 Bicsérd
89 4110 Bíharkeresztes
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90 4174 Bihartorda
91 4241 Bocskaikert
92 3917 Bodrogki falud
93 3943 Bodrogolaszi
94 7742 Bogad
95 7132 Bogyiszló
96 2855 Bokod
97 7586 Bolhó
98 7754 Boly
99 6795 Bordány
100 6445 Borota
101 3671 Borsodnádasd
102 9625 Bő
103 8719 Böhőnye
104 7025 BÖLCSKE
105 9167 Bősárkány
106 2093 Budajenő
107 2092 BUDAKESZI
108 2040 Budaörs
109 1041 Budapest
110 1051 Budapest
111 1067 Budapest
112 1139 Budapest
113 1153 Budapest
114 1163 Budapest
115 1201 Budapest
116 1211 Budapest
117 1221 - Budapest
118 1082 Budapest
119 1239 Budapest
120 1145 Budapest
121 1184 Budapest
122 1024 Budapest
123 1073 Budapest
124 1014 Budapest
125 1102 Budapest
126 1092 Budapest
127 1038 Budapest
128 1195 Budapest
129 1113 Budapest
130 1126 Budapest
131 1173 Budapest
132 1052 Budapest
133 1052 Budapest
134 6114 Bugac
135 4483 Buj
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136 3047 Buják
137 8695 Buzsák
138 3557 Bükkszentkercszt
139 4732 Cégénydányád
140 9500 Celldörnölk
141 5462 Cibakháza
142 3973 Cigánd
143 8474 CSABRENDEK
144 4967 Csahole
145 5662 Csanádapáca
146 6913 Csanádpalota
147 6647 Csanytelek
148 4844 Csaroda
149 2858 Császár
150 2713 Csemő
151 4765 Csenger
152 6222 Csengőd
153 9735 CSEPREG
154 2676 Cserhátsurány
155 5465 Cserkeszőlő - -

156 8372 Cserszegtornaj
157 8973 Csesztreg
158 8417 Csetény - -

159 2014 Csobánlca
160 8074 Csókakő
161 7555 Csokonyavisonta
162 2521 Csolnok -

163 6640 Csongrád
164 9300 Csorna
165 5920 Csorvás
166 8558 Csót
167 8495 CSÖGLE
168 4145 Csökmő
169 7526 Csököly
170 8957 Csómódér
171 2135 Csörög
172 9962 Csórötnek
173 8840 CSIJRGÓ
174 2370 DABAS
175 2522 Dág
176 7211 Dalrnand
177 2735 Dánszentmiklós
178 7988 Darány
179 6524 Dávod
180 4026 Debrecen
181 4024 Debrecen
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182 7144 Decs
183 8135 Dég
184 4516 Dernecser
185 7915 Dencsháza
186 9365 Dénesfa
187 8460 Deveeser
188 2049 Diósd
189 2643 Diósjenő
190 7817 DIÓSVISZLÓ
191 5624 Doboz
192 7200 Dombóvár
193 4492 DOMBRAD
194 2510 DOROG
195 7228 Döbrököz
196 4495 Döge
197 2646 Drégelypalánk
198 7020 Dunafőidvár
199 2330 Dunaharaszti
200 2120 Dunakeszi
201 6328 Dunapataj
202 9174 Dunaszeg
203 7712 Dunaszekeső -

204 7135 Dunaszentgyörgy
205 2400 Dunaújváros
206 6087 Dunavecse
207 6353 Dusnok
208 3013 Ecséd
209 3053 Ecseg
210 3300 EGER
211 3300 Eger
212 3321 Egerbakta
213 3341 EGERCSEHJ
214 8913 Egervár
215 9783 Egyházasrádoc
216 2424 Előszállás
217 3432 Emőd
218 3860 Encs
219 4374 Encsencs
220 3165 Endrefalva
221 8130 Enying
222 4646 Epeijeske
223 2030 Erd
224 6347 Érsekcsanád
225 2659 Érsekvadkert
226 4124 Esztár
227 3136 Etes
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228 4354 Fábiánháza
229 7133 Fadd
230 6352 Fajsz
231 9321 Farád
232 3608 Farkaslyuk
233 4900 Fehérgyarmat
234 8052 Fehérvárcsurgó
235 8086 Felcsút
236 2363 Felsőpakony
237 6447 Felsöszentiván
238 3324 Felsőtárkány
239 4621 Fényeslitke
240 9431 Fertőd
241 9421 Fertőrákos
242 9444 Fertőszentmiklós
243 9436 Fertőszéplak
244 8640 Fonyód
245 6793 Forráskút
246 3849 Forró
247 6922 Földeák
248 4177 Földes
249 4141 Furta
250 6085 Fülöpszállás
251 3390 Füzesabony
252 5525 Füzesgyarmat
253 8754 Galambok
254 2183 Galgamácsa
255 6522 Gara
256 2483 Gárdony
257 6334 Géderlak
258 8981 GELLÉNHÁZA
259 9721 Gencsapáti
260 9672 Gérce
261 5734 Geszt
262 3715 Gesztely
263 8346 GÓGÁNFA
264 2217 Gomba
265 2100 Gödöllő
266 7272 Gölle
267 9071 Gönyű
268 4075 Görbeháza
269 7833 GÖRCSÖNY
270 2360 Gyál
271 8315 Gyenesdiás
272 9124 Gyömöre
273 2230 Gydmrő
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274 3035 Gyöngyöspata
275 3036 Gyöngyöstarján
276 7064 GYÖNK
277 9021 Győr
278 4752 Győrtelek
279 9081 Győrújbarát
280 4545 Gyulaháza
281 4273 Hajdúbagos
282 4220 Hajdúböszörmény
283 4087 Hajdúdorog
284 4242 HAJDÚHADHÁZ
285 4080 Hajdúnánás
286 8192 Hajmáskér
287 9228 Halászi
288 2314 Halásztelek
289 3842 Halmaj
290 3000 Hatvan
291 9437 Hegykő
292 3041 Héhalom
293 6034 Helvécia
294 4123 Hencida
295 2053 Herceghalom
296 6525 Hercegszántó
297 3011 Heréd
298 3564 Hernádnémeti
299 7432 Hetes
300 7735 Himesháza
301 7838 Hines
302 4334 Hoclász
303 6800 Hódmezővásárhely -

304 7537 Homokszentgyörgy
305 3812 HOMROGD
306 9733 Horvátzsidány
307 7694 Hosszúhetény
308 7191 Hőgyész
309 7275 Igal
310 8725 Iharosberény
311 9756 Ikervár
312 2181 Iklad
313 3851 Ináncs
314 7095 Iregszemcse
315 9374 IVÁN
316 9931 IVÁNC
317 9798 Ják
318 6678 Jakabszállás
319 4741 Jánkmajtis
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320 9545 JÁNOSHÁzA
321 4337 Jármi
322 5130 Jászapáti
323 5123 Jászárokszállás
324 5100 JASZBERÉNY
325 5111 Jászfelsőszentgyörgy
326 5126 JASZFÉNYSZARU
327 5121 Jászjákóhalma
328 5137 Jászkisér
329 5055 JÁSZLADÁNY
330 6133 Jászszentlászló
331 5141 Jasztelek
332 3063 Jobbágyi
333 7431 SUTA
334 4183 Kaba
335 7530 Kadarkút
336 9123 Kajárpéc
337 2366 Kakucs
338 3350 Kál
339 2175 Kálló
340 4434 Kálmáriháza
341 8124 Káloz
342 4335 Kántorjánosi
343 2475 Kápolnásnyék
344 8671 KAPOLY
345 7521 Kaposniérő
346 7400 KAPOSVÁR
347 7400 Kaposvár
348 9330 Kapuvár
349 3281 Karácsond
350 8676 Karád
351 3181 Karancsalja
352 3182 Karancslapujtő
353 5300 Karcag
354 8354 Karrnacs
355 6455 Katymár
356 3700 Kazincbarcika
357 3831 Kázsmárk
358 2852 Kecskéd
359 6000 Kecskemét
360 6000 Kecskemét
361 8784 Kehidakustány
362 6423 Kelebia
363 4501 Kemecse
364 5331 Kenderes
365 9514 KENYERI
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366 3396 Kerecsend
367 6041 Kerekegyháza
368 8360 KESZTHELY
369 2517 Kesztölc
370 5674 Kétsopiony
371 7975 Kétújfalu
372 9181 Kimle
373 8044 Kincsesbánya
374 7953 Királyegyháza
375 4921 Kisar
376 9062 Kisbajcs
377 3556 Kisgyőr
378 6400 KISKIJ}JHALAS
379 6120 KISKIJNIvIAJSA
380 2623 Kismaros
381 5310 Kisújszállás
382 4600 Kisvárda
383 6775 Kiszombor
384 4751 Kocsord
385 4138 Komádi
386 2900 Komárom
387 9144 KÓNY
388 9113 Koroncó
389 2612 Kosd
390 4482 Kótaj
391 4965 Kölcse
392 7052 KÖLESD
393 9900 KÖRMEND
394 2851 Környe
395 8617 Kőröshegy
396 9730 KŐSZEG
397 8254 Kővágóörs
398 7673 Kővágószőlős
399 3821 Krasznokvajda
400 6097 Kunadacs
401 5746 Kunágota
402 5341 KUNHEGYES
403 6115 Kunszállás
404 6090 KIJNSZENTMIKLÓS
405 7226 Kurd
406 3732 Kurityán
407 7541 Kutas
408 2541 Lábatlan
409 7551 Lábod
410 6045 Ladánybene
411 8136 Lajoskomárom
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412 6065 Lakitelek
413 7759 Lánycsók
414 8681 Látrány
415 9155 Lébény
416 8693 Lengyeltóti
417 8960 Lenti
418 8132 Lepsény
419 8319 Lesenceistvánd
420 8318 Lesencetornaj
421 8868 Letenyc
422 8196 Litér
423 8093 Lovasberény
424 8878 LOVÁSZI
425 3021 Lőrinci
426 3129 Lucfalva
427 3188 Ludányhalászi
428 9724 Lukácsháza
429 3909 Mán
430 6456 Madaras
431 2234 MAGLÓD
432 7463 Magyaratád
433 5667 Magyarbáhhegyes
434 6932 Magyarcsanád
435 7098 Magyarkeszi
436 2694 Magyarnándor
437 8449 Magyarpolány
438 7396 Magyarszék
439 3434 Mályi
440 4644 Mándok
441 2065 Má~
442 8700 Marcali
443 8532 Marcaltő
444 2629 Márianosztra
445 4326 Máriapócs
446 3262 Markaz
447 8441 Márkó
448 6921 Maroslele
449 5435 Martfű
450 2462 Martonvásár
451 4700 Mátészalka
452 3246 Mátraderecske -

453 3155 Mátraniindszent
454 3068 Mátraszőlős
455 3145 Mátraterenye
456 7695 Mecseknádasd
457 5666 Medgyesegyháza
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458 4975 MÉHTELEK
459 6449 Mélykút
460 2235 Mende
461 4352 Mérk
462 7453 Mernye
463 2422 Mezőfalva
464 5800 Mezőkovácsháza
465 3400 Mezőkövesd
466 4641 Mezőladány
467 7017 Mezőszilas
468 5400 Mezőtúr
469 3184 Mihálygerge
470 9342 Mihályi
471 7512 Mike
472 3989 Mikóháza
473 7391 Mindszentgoclisa
474 6343 Miske
475 3525 Miskolc
476 2911 Mocsa
477 2146 Mogyoród
478 7700 MOHÁCS
479 9912 Molnaszecsőd
480 2200 Monor
481 2213 Monorierdő
482 4275 Monostorpályi
483 8060 Mór -

484 9200 Mosomriagyaróvár
485 9245 Mosonszolnok
486 7932 MOZSGÓ
487 3744 Múcsony
488 8834 Murakeresztúr
489 4911 Nábrád
490 4181 Nádudvar
491 7500 Nagyatád
492 7561 NAGYBAJOM
493 6527 Nagybaracska
494 7255 Nagyberki
495 9485 Nagycenk
496 4823 Nagydobos
497 7985 Nagydobsza --

498 7044 NAGYDOROG
499 4355 Nagyecsed
500 4485 Nagyhalász
501 2942 Nagyigmánd
502 4320 Nagykálló
503 5751 Nagykamarás
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504 8800 Nagykamzsa
505 8935 Nagykapornak
506 7092 Nagykónyi
507 7741 Nagykozár
508 2750 NAGYKŐRÖS
509 3175 Nagylóc
510 2435 Nagylók
511 6622 Nagymágocs
512 2626 Nagymaros
513 2645 Nagyoroszi
514 8912 Nagypáli
515 7912 Nagypeterd
516 4173 Nagyrábé
517 8756 Nagyrécse
518 9561 Nagysirnonyi
519 4962 Nagyszekeres
520 9072 Nagyszentjános
521 3646 Nekézseny
522 3592 Nemesbikk
523 8522 NBMÉSGÖRZSÖNY
524 6345 Nemesnádudvar
525 9533 Nemesszalók
526 2618 Nézsa
527 3872 Novajidrány
528 2610 Nőtines
529 8512 Nyárád
530 6032 Nyárlőrinc
531 2712 Nyárs~át
532 4262 NYÍRACSÁD
533 4254 Nyfradony
534 4300 NYÍRBÁTOR
535 4372 Nyírbéltek
536 4361 Nyírbogát
537 4511 Nyírbogdány
538 4356 Nyírcsaholy
539 4331 Nyírcsászári
540 4400 Nyíregyháza
541 4311 Nyírgyulaj
542 4544 Nyírkarász
543 4333 Nyírkáta
544 4371 Nyírlugos
545 4564 Nyírmada
546 4722 Nyírineggyes
547 4363 Nyírrnihálydi
548 4522 Nyírtass
549 4341 Nyírvasvári
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555 5900 Orosháza
556 2840 OROSZLANY
557 9354 Osli

559 7086 Ozora
560 7143 Ócsény
561 4755 Ököritófülpös
562 4336 Őr
563 2162 Órbottyán
564 8697 Öreglak
565 2671 Orhalom
566 9941 ŐRISZENTPÉTER
567 8161 Ősi
568 8191 Öskü
569 3964 Pácin
570 8761 Pacsa
571 6075 Pábi
572 8956 Pálca
573 8095 Pákozd
574 3994 Pálháza
575 7727 Palotabozsok
576 3042 Palotás
577 2214 Pánd
578 4631 Pap
579 8500 Pápa
580 8596 PÁPAKOVÁCSI
581 8556 Pápateszér
582 3060 Pásztó
583 4523 Pátroha
584 2071 Páty
585 9085 Pázmándfaln
586 7621 Pécs
587 7621 Pécs
588 7762 Pécsudvard
589 7720 Pécsvárad
590 7831 Pellerd
591 3381 Pély
592 2074 Perbál
593 3250 Pétervásara

4542
595 3023 Petőfibánya

550
551
552
553
554

9682 NYŐGÉR
4558 Ófehértó
3551 Ónod
4821 Ópályi
7677 Orfű

558 3326 Ostoros

594 Petneháza
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596 9443 Petőháza
597 2081 Piliscsaba
598 2519 Pilisesév
599 2085 Pilisvörösvár
600 2098 Pilisszentkereszt
601 7084 Pincehely
602 4375 Piricse
603 4125 Pocsaj
604 8932 Pókaszepetk
605 2013 POMÁZ
606 4761 Porcsalma
607 9796 Pomóapáti
608 3388 Poroszló
609 7038 Pusztahencse
610 2490 Pusztaszabolcs
611 8066 Pusztavám
612 2682 Püspökhatvan
613 4150 Püspökladány
614 9142 Rábapatona
615 9322 Rábatamási
616 2465 Ráckeresztár
617 2613 Rád
618 4465 Rakamaz
619 5085 Rákóczifalva
620 5084 Rákócziújfalu
621 4536 Ramocsaháza
622 9951 RÁTÓT
623 8978 RÉDICS
624 7193 Regöly
625 9653 Répcelak
626 2651 Rétság
627 3974 Ricse
628 3177 Rinióc

629 4971 Rozsály
630 3033 Rózsaszentrnárton
631 6786 Ruzsa
632 3162 Ságújfalu
633 8654 Ságvár
634 3572 Sajólád
635 3599 Sajószöged
636 3100 Salgótaiján
637 3100 Sa1góta~án
638 6762 SÁNDORFALVA
639 7000 Sárbogárd
640 2523 Sárisáp
641 8391 SÁRMELLÉK
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649

8862 Semjénháza
3729 S erényfalva
7474

648 7081 Simontornya
6230 Soltvadkert
2083 Solymár

651 7728 Somberek
652 8481 SOMLÓVÁSÁRHELY
653 7443 SOMOGYJÁD
654 7435 Somogysárd
655 8698 Somogyvár
656 3121 Somoskőújfalu
657 9400 SOPRON
658 9463 Sopronhorpáes
659 9483 Soproitkövesd
660 2038 Sóskút
661 8897 Sőjtőr
662 9743 Sőpte
663 8856 Surd
664 6346 Sükösd
665 8330 Sümeg
666 5712 Szabadkígyós
667 4496 Szabolesveresmart
668 7192 Szakály
669 6336 Szakmár
670 4234 Szakoly
671 3863 Szalaszend
672 6086 Szalkszentmérton
673 4824 Szamosszeg
674 6131 Szank
675 9317 Szany
676 2067 Szárliget
677 5540 Szarvas
678 6763 Szatymaz
679 7751 Szederkény
680 6720 Szeged
681 6720 Szeged
682 5522 SZEUHALOM
683 8000 Székesfehérvár
684 7100 Szekszárd
685 2640 Szendehely
686 3752 Szendrő
687 8444 Szentgál

642
643

9600
7370

644 7562

Sérvár
S ásd
Segesd

645
646
647

650

SIMONFA
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638 9970 Szentgotthárd
689 3418 Szcntistván
690 8225 Szcntkirályszabaclja
691 7936 Szentlászló
692 7940 SZENTLŐRINC
693 8861 Szepetnok
694 6512 Szeremle
695 7900 Szigetvár
696 8264 SZIGLIGET
697 3800 Szikszó
698 9326 SZIL
699 3348 Szilvásvárad
700 2628 Szob
701 5000 Szolnok
702 5000 Szolnok
703 9700 Szombathely
704 9700 Szombathely
705 2896 Szomód
706 2134 Sződ
707 2133 Sződliget
708 3064 Szurdokpüspöki
709 2699 Szügy
710 8660 Tab
711 6224 Tabdi
712 2381 Táborfalva
713 8121 Tác
714 2021 Tahitótfalu
715 3922 Taktaharkány
716 7090 TAMÁSJ
717 2764 Tápióbicske
718 2253 Tápióság
719 2251 Tápiószecső
720 9761 Táplánszentkereszt
721 8300 Tapolca
722 2831 Tarján
723 2945 Tárkány
724 3283 Tarnazsadány
725 4931 Taipa
726 7261 Taszár
727 2534 TÁT
728 2890 TATA
729 2800 Tatabánya
730 2800 Tatabánya
731 4243 Téglás
732 8991 Teskánd
733 9100 Tét
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734 7181 Tevel
735 3423 Tibolddaróc
736 2086 Tinnyc
737 6066 Tiszaalpár
738 4951 Tiszabccs
739 4624 Tiszabczdéd
740 5232 Tiszabő
741 5235 Tiszabura
742 5430 Tiszaü5ldvár
743 5361 Tiszaigar
744 6060 TISZAKÉCSKE
745 4834 Tiszakerecseny
746 4946 Tiszakórócl
747 4450 TJSZALÖK
748 3565 Tiszalúc
749 4463 Tiszanagyfalu
750 5234 Tiszaroff
751 5474 Tiszasas
752 5322 Tiszaszentimre
753 5244 Tiszaszőlős
754 4440 Tiszavasvári
755 2252 Tóalmás
756 3934 Tolcsva
757 7130 Tolna
758 7083 Tolnanémedi
759 6422 Tompa
760 2463 Tordas
761 4642 Tornyospálca
762 5940 TÓTKOMLÓS
763 8246 Tótvázsony
764 7285 Törökkoppány
765 5200 TÖRÖKSZENTMIKLÓS
766 4731 Timyogmatolcs
767 4944 Túristvándi
768 4623 Tuzsér
769 8796 Ttuje
770 8474 TÜSKEVÁR
771 4762 Tyukod
772 8564 UCOD
773 2367 Újhartyán
774 5661 ÚJKÍGYÓS
775 7766 ÚJPET1~
776 5052 ÚJSZÁSZ
777 8778 Újudvar
778 8409 Úrkút
779 6794 Üllés
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780 2225 ÜLLŐ
781 2600 VÁC
782 2115 Vácszentlászló
783 3961 Vajdácska
784 7838 Vajszió
785 2473 VáJ
786 3291 Várnosgyörk
787 4287 Vámospéres
788 4119 Váncsod
789 2688 Vanyare
790 6033 Városfőid
791 8445 Városlőd
792 8100 VÁRPALOTA
793 3178 Varsány
794 9922 VASALJA
795 7362 Vásárosdornbó
796 4800 Vásárosnamény
797 6521 Vaskút
798 9800 Vasvár
799 8542 Vaszar
800 9763 Vasszécseny
801 2220 Vecsés
802 2481 Velence
803 9751 Vép
804 2112 VERESEGYHÁZ
805 2621 Verőce
806 2823 Vértessomló
807 2837 Vértesszőlős
808 8200 Veszprém - -

809 8200 Veszprém
810 7773 Villány
811 3271 Visonta
812 9371 Vitnyéd
813 8314 Vonyarcyashegy
814 4625 Záhony
815 8852 Zákány
816 6787 Zákányszék
817 8741 ZALAAPÁTI

B818 8971 ZALABAKSA
819 8782 Zalacsány
820 8900 Zalaegerszeg
821 8900 Zalaegerszeg
822 8749 Zalakaros
823 8999 Zalalövő
824 8353 Zalaszántó
825 8790 ZALASZENTGRÓT
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826 8994 Zalaszentgyörgy
827 8921 Zalaszentiván
828 8936 Zalaszentmibály
829 8621 Zamárcli
830 8081 Zárnoly
831 8251 Zánka
832 3977 Zornplénagárd
833 4142 Zsaka
834 6792 Zsombó
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II. számú: Munkalap

e

% kkzűIIá~ ola % ‚ep7ett munkaleirása

Eszközmozgások
Eszköz megnevezése Gyári szám NISZ nzoaosíto Művelet

I~ Felszerelés D Leszerelés

Egyéb, azonosítőval hew rendelkező cikkek felhasználása / leszcrelé~e, Tudnivalők:
megjegyzések

Itt kell rö~iteni minden tovabbi, a inunkavegzés sonin felhasznált anyagot ős azok
darabszamát, p1.: nek-szekrény, rack polcok, gyúrüspanelek, patchkabelek, liosszabbitő.

Itt kell jelezni minden egyéb,a végpoatlal vagy a telepilelt eszközökkel kapcsolatos
fonlosnak tartott körülményt

Elvégzett üzembe helyezési lépések és eredményük

Teszt Jetsá~a Sikeres Sikes1e~ 1-libahely

Az eszköz előtrás szerinti beszerelése Ezikai kapcsolatainak kialakítása (IJTP, erősáram) D D
Indítási (boot) folyamat és link kapcsolatok ellenőrzése az indikátor LED-ek segítségével D D
HISZ NOC távelérés ellenöriztetése, átadás távoli konűguráció véglegesítés és felügyeletbe vonásra D D
HISZ HOC készrejelentés követően teszt PC csatlakoztatása a LAN oldalra, funkcionális ős D D
teljesítmény tesztek elvégzése
Ügyfél részéről történő tesztelés támogatása (web felület elérés), szükség szerinti HISZ HOC o D
segítséggel
Szükséges dokumnentálás megtörtént (helyszíni fotók, feljegyzés, stb.) D D

Kiegészítő feladatok
Teszt letrasa Igen nem Hmb-~lsely

A kiegészítő feladatok elvégzését SZLK engedélyezte? D D
Rack szekrény ős elosztó sáv felszerelésre került? D D
EV mérés eredménye naegíelelö? D D
FI relé telepítésre került? D D

Felek kijelentik, hogy sikeres üzembe helyezés esetén az eszköz átadása a Megrendelő által megjelölt végponton megtörtént.

Munkavégző aláírása

NI SZ Nemzeti nfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1081 Budapest, Csokonai u 3

www.nisz.hu

‘+3

Munkát átvevő aláírása

Hibabejelentés:
t +36 (1) 301 3000

~ smc@nisz.hu
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MUNKALAP
Átadás / Átvételi bizonylat

Proj e k t: KÖFOP-l .O.O-VEKOP-15-20l6-0000S

I___________ Végponti azonosító: FI á ló z at: ~ NTG I Elvégzett művelet :~ LÉresiTás
~ Végponti adatok

Intézményt~v:
CímB:
l-lel~t vezet»: Elérlietőség:
NOC felelk: Elérhetöség:
Flelyszinesfelttgyelö helyi személy: Elérhetőség:
Munkát átvtvő személy: Elérhetőség:
Munkát végző személy: Elérhetőség:
Munkaidő es kilométer elszámolás Kiszállás dátumna. Rendszám:

Érkezés időpontJa: Távozás Időpontja:



III. számú: Megrendelő

MEGRENDKLO
MEGRENDELŐ
Megiendelo szerv NISZ Nemzeti Infokommumkacios Szoigaltato Zi t
Megrenclelőncve~___
Beosztása:

vÁLLALKOzÓ ____ ___

Vállalkozó szerv:
Vállalkozó neve: I
Beosztása:

FIELYSZÍN: 1135 Budapest, Csata utca 8.
PRO.JE KTAZONOSÍTÓ: KÓFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00008
SZERZŐDÉSSZÁM: ________________ ______ ____

Alulírott a mai napon a fenti szerződés teljesítés részeként
megrendelek db végpont telepítését. A végpontok címét külön táblázat tartalmazza.

Budapest

Megrendelő Vállalkozó
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2. számú melléklet a . nyilvántartási Számú szerződéshez

AjáiHattételi lap

1!eg~3tt etien:231ga!tatat i”zege, netto ajanlete a- í?Úbelyc:nl . ~ rib belyazenre tortenó eezkőz(oki luezaiiet”ara ez üzembe

CI 100

Mega;anintt &lenzzclgaitatas ozeze;e. netto ejantatr Cr IFttdb) - I3egeez~tó f&adatok
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3. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

~nosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): SCI- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 5Cl-
Héjózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. Hálózat zRt.
C~je2yzéIc szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám
(megfelelő aláhúzandó): 01- 10-043883

Adószám: 12402179-2-42 Uniós adószám: HU-l2402179

Kapcsolattartó adatai
Név: Jáborcsik-Tyitye László Beosztás: project manager

Telefonszám: +36 30 633 2478 E-mail cím: Uaborcsik@scinetwork.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1142 Budapest, Szihalom utca 7.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési elm (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Szánilázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: CIB Bank zRt.
Barikszámla száma: 10700024-04504001- Bankszámla devizaneme: HUF
51100005

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

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.*.(h)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, 169.~.(p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
nem nem
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: nem törvény]: nem törvény] :nem

Kelt.f~&~L~4~
SCbNetwork ~iflC.

Cégszeríí aláírás
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4. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

TELJESÍTÉST 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 T~ aláírói a) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató_Zn.

Tennék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dolcumentáló 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 arehivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: I I Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője
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Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke4

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k)/szakember(ek):
Alvállalkozó/szakember neveS
AlváHalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó/szakember feladata

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k)iszakemJ~er(ek):

Alvállalkozó/szalcember neve: Vekkeli Zoltán

Alvállalkozó feladata: :szakértelem biztosítása
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó/szakember
részt vett: M2.b) alkalmassági követelmény igazolására bevont szakember

Alvállalkozó/szakember neve: Jáborcsik-Tyitye László
Alvállalkozó feladata: projektvezető
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó/szakember
részt vett:M3. alkalmassági követelmény igazolására bevont szakember

Szerződő Fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t/szakemberek(et).

3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek

Szakember neve: Garai Csaba
Szakember feladata: szakértelem biztosítása
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került: M2.a) alkalmassági követelmény igazolására bevont szakember értékelés
során figyelembe vett többlettapasztalata: 2 év

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve
Alvállalkozó szélchelye/címe’

Alvállalkozó feladata~

b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak~ a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.

2020

Aláírás

Szerződéskötésig kérjük kitölteni.
~ Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. * (9) bekezdése szerinti eset fennáll.



6. számú melléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

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

~‘Jyilatkozattevő:
Cégnév: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cégjegyzékszám:O1 -10-043883
Mószáin: 12402179242
Képviseletében elj ár: Kocsis László vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt 8Cl-Hálózat Távközlési és
1-lálózatintegrációs zRt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja6
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 felinondani, vagy attól elállni.

‚2020

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírás

6 ~ (I) E törvény alkalmazásában

I. átlátható szervezet:
a) az ál[am, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

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

ba~ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus űnanszirozása megelőzéséról és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,

bd~ a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a bay, bb~ és bc~ alpont
szerinti feltételek fennállnak;

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

2536-ot meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

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