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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
Zrt., azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, baukszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Varga
Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes és Kopcsányi Tibor beszerzési ás logisztikai igazgató), mint
Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről alz:

Cég neve Invitech ICT Services Kft.
(közbeszerzési vevőszolgálat), azonosító: 200747
Székhely 2040 Budaőrs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám: 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-13
Bankszámlaszám: i0918001-00000005-03840006
Képviseli: Okrös Imre ás Barta Attila
Képviselő titulusa: más munkavállaló

Cég neve: NTT Magyarország Kft.
azonosító: 100175
Székhely 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzék szám: 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005
Képviseli: Simon István
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: FORNAX SI Kft.
azonosító: 200586
Székhely 1123 Budapest, Táltos u. 1.
Cégjegyzék szám: 01-09-999458
Adószáin: 24278353-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000038-59580002
Képviseli: Keszei Akos Ervin
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Nádor Rendszerház Kft.
azonosító: 100064
Székhely 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzék szám: 01-09-074755
Adószáin: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető



Cég neve: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
azonosító: 100116
Székhely 1103 Budapest, Gyönirői út 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-2693 15
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 10403404-50526752-57571003
Képviseli: Révész Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Sys IT Services Kft.
Székhely 1123 Budapest, Alkotás utca 55-6 1. C. ép. 5. em..
Cégjegyzék szám: 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Majdanics Iván László
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) TED 201 8/S 025-052837 (ICE-i 571/2018.) számú, „Hálózati aktív eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése — 2018” (rövid név: NET-2018.) tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott le a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére. A
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen
Beszerző és Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM). A 301/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe
jogutódként a DKU Zrt. lépett.

KM azonosítószáma: KMO1O4N.ET18
KM aláirásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Áfa.

1.2. Eladó, 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 I.
számú mellékletében (műszaki leírás) foglaltakat.

1.3’ A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az NTT Magyarország Kft.
(székliely: Ill? Budapest, Buda foki út 60.) teljesíti.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

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

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósításán jött létre. A
‚.KAK Felhő tesztkörnyezet — F5 licencek beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás jelen szerződése
alapján Vevő megrendeli és megveszi. Eladó pedig eladja és leszállítja jelen szerződés I. számú
mellékletében (Műszaki Leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását a 2.
számú mellékletben (Mearendelt tennék— és árlista) meghatározott mennyiségekben’ valamint
biztosítja a Műszaki Leíráshan meghatározot szolgáltatásokat.
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2.2. Vevő a műszaki leírásban meghatározott időre (12 hónap) vesz igénybe gyártói támogatást
(supportot) a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott tartalommal. A support kezdő
időpontja: a termék mennyiségi átvételének az időpontja.

2.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken és a hozzá kapcsolódó
dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői, vagyoni/felhasználási Joga, amely
Vevő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen
korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül lép Fel Vevő jogos
érdekei védelmében.

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Eladónak Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített termékeket, illetve a gyártói támogatásra és szoftverkövetésre vonatkozó
dokumentumokat jelen szerződés hatályba lépését követő 60 napon1 belül kell Vevőnek átadnia,
a szolgáltatásokat köteles biztosítani ajótállási idő végéig.

3.2 A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása, illetve az, hogy az a
KOFOP-1 .0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt meghosszabbítását
biztosító Támogatási Szerződés módosítása hatályba lépjen a Vevő, mint támogatást igénylő és
az Irányító Hatóság, mint Támogató között. Vevő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9)
bekezdése, valamint 135. ~ (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el
new fogadása, vagy az igényeitnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak
Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba,
amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről
Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Eladót.

3.3 Eladó a 3. pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen
jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha jelen szerződés olyan okból nem
lép hatályba, amelyért Vevő nem Felelős.

3.4 Felek jelen szerződést, annak hatályba lépésétől határozott időre kötik. Jelen szerződés
megszűnik, hajelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3.5 Vevő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékekhez kapcsolódó
dokumentumokat, a licenceket képviselő aktiválási kódokat Vevő licenszca~nisz.hu, valamint a
szerződés kapcsolattartójának e-mail címére kell elektronikusan megküldeni, a Licence igazolás és
dokumentumok átadásának helyszíne:1 135 Budapest, Csata u. 8.

5. A teljesítés utódja

5.1. Eladó a 2. számú mellékletben nevesített lieencek örökös felhasználási jogát adja át, amely a
megvásárolt szoliververzió használatára jogosító felhasználási engedélyt biztosít Vevő számára. Eladó

Amennyiben a szerződésben egy hatőridő. ag~ időtartamban ..nap—han kerüt meghatározősra. ezatalt Vevő minden
esetben naptári napot ért. ellenkezo esetben kil~jezeuen megadásra keiii I a~.np~ i ipusa (Pl. munkanap. banki nap.
munkaszünet i nap sib.)
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kijelenti, bogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges
engedélyekjcel, jogosultságokkal.

5.2. Eladónak biztosítania kell Vevő számára a jelen szerződés tárgyát képező licencekhez
kapcsolódó szoftverkövetést és 12 hónap supportot. Eladónak a jelen pont szerinti feladata keretében a
licencek gyártó(i) által kibocsátott Új szoftver verziókat, módosításokat és javításokat haladéktalanul
Vevő rendelkezésére kell bocsátania.

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni (a Jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail círnekre
megküldeni) a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a Jelen szerződés keretében szállított
licencekre vonatkozó Licencinfonnációs adatlapot (5. számú melléklet) - amennyiben szükséges - az
aktiválási kódot és a liceneek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek
átadni (a Jelen szerződés 4. pontjában meghatározott helyszínen) a Jogszerű használathoz szükséges
mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, a jótállásra vonatkozó dokumentumokat és a
használatba vételhez, folyamatos használatboz szükséges minden dokumentumot a felhasználói szintű
hozzáférhetőség mértékéig és mennyiségben, valamint a virtuális appliance-okat.

5.4. Eladó a Jelen szerződés teljesítése során 7x24 órás hibabejelentési lehetőséget biztosít Vevő
számára a bejelentéstől számított maximum 1 órán belüli visszaigazolással. Eladó a bejelentéstől
számított 2 órán belül köteles megkezdeni a hiba elhárítását. Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti
meg bejelentéseit:

— telefon: +36-1-482-9503
— E-mail-en: service.desk.hu~global.ntt

5.5. Eladó a hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

— hibát bejelentő személy neve, beosztása,
— meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
— észlelt hibajelenség leírása,
— hibabej elentés száma.

5.6. Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

5.7. Eladó support keretében az alábbiakat biztosítja:

- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;

- a jelei’ szerződésben szállított termékekhez kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöllési
lehetősége

- közvetlen gyártói támogatás elérhetősége.

5.8. Eladó a termékek átadásának napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott
képviselőjének (kapcsolattartó) azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal
együtt). mely lehetővé teszi a Vevő számára az 5.7 pontban meghatározott szolgáltatások
igénybevételét.

5.9. A jótállási és támogatási kötelezettség teljesitésével kapcsolatos valamennyi kőltséget Eladó
viseli.

5.10. Az átadás-átvételre vonatkozó általános szabályok

5.10.1. Vevő jelen szerződés keretében leszáilításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás
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keretében veszi át.

5.10.2. A Jelen szerződés keretében átadott termékek (szo&ver, dokumentum) átadás-átvételéről
minden esetben átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat
kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek Jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám, példányszám

(dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása, melyekre Vevő az átvételt

megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a megismételt
átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

5.10.3. Eladó köteles az átadás-átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni az átadás-
átvétel soráxi vizsgált funkciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó
igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani.

5.11. Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.11.1. Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

5.11.2. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni eredeti példányban és elektronikusan megküldeni a
licenszőnisz.hu, valamint a szerződés kapcsolattartójának e-mail címére:

- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
a licencelt szoftver termékek gyártói kódját ós pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),

o a licenckulcsok egyedi azonosítój át (amennyiben ez értelmezett),
o a licencekhez tartozó licene felhasználási feltételeit (amennyiben ez értelmezett).

- jótállásra vonatkozó dokumentumok.

5.11.3. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

5.11.4. Vevő a szoftver átvételét az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja (melyen
szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának).

5.11.5. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta átadott
szoűver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

5.12. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő.
amely akadályozza az időben történő teljesítést. ágy Eladónak halad&ialanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem ténvéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés II. pontjában foglaltak alkalmazását.
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5.13. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.

5.14. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

5.15. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.16. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

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

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján a termékek átadását és szolgáltatások biztosítását az 2.
számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. Az Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 157 832 - Ft ± közbeszerzési díj + ÁFA,
azaz nettó százötvenhétezer-nyolcszázharminckettő forint ± közbeszerzési díj ± AFA.

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

6.3. A szerződéses ár (termékek esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás (átadás)
díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési
díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított
értéke, mértéke 1 %2 ± Afa. A közbeszerzési díjat a Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

6.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl. további díjazás. költségtérítés, va~y
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.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Eladó tudomásul veszi. hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rencljéről
szóló 2017. évi CL. törvény. vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához. illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti. úgy Vevő
ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.

2 KM szerinti mérték.
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‘7.2. Eladó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít
ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó egy számla kiállítására jogosult.

7.3. Eladó tudomásul veszi, bogy a teljesítés ellenértéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból a „KOFOP-1 .0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai
infiastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt
tárgyú projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében kerül kifizetésre.

7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Eladót megillető nettó díjat Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz
történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó
bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (I) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130, ~ (1’)-
(2) bekezdésében meghatározottalmak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban a: e~’es
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 27212014. CXI. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul
veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési
határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

7.5. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.

7.6. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) és a Licencinformációs adatlap (5. számú
melléklet) kitöltött és aláírt formában.

7.7. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók)
címére (1389 Budapest, Pf.: 133) küldi.

7.8. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi
iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

7.9. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani, a számlának tartalmaznia kell:

a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,

b) Vevő nevének, címének és által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afb

tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
g) a számlán szerepeltetni szüksége a projekt azonosító számát,
h) közbeszerzési díjat.

7.10. Vevő 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.

7.11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Konnányrendelet rendelkezéseit.

7.12. Felek kijelentik. hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik és annak
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre. ezért Vevő a Kormányrendelet 119.
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~-a alapján biztosítja Eladó részére a szerződés el-számolható összege 30 %-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

7.13. A szállítói előleget —ÁFA nélküli összeg tekintetében — (előlegbekérő dokumentum Vevő felé
történő benyújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti.
Vevő a benyújtástól számított 5 napon belül jelezbeti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását.
Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

7.14. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszániolható — ÁFA nélküli — összegének 10%-a
erejéig Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító
Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. * (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint
más biztosítékot nyújt vagy a Konnányrendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának
figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően
kiállított számla ősszegéből kerül levonásra.

7.15. Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését kővető 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

7.16. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

7.17. Késedelnies fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

7.18. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 7.7. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

7.19. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adata/ró!”
(3. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

7.20. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

7.21. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.

7.22. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmaznb

7.23. Az Eladó a hankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
éilesíteni.

7.24. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat és további kötelező
mellékletet képező ..Lieencinfon,zációs a’iarlap »—ot (5. számú melléklet) kitöltött és aláírt formában
mellékelni kell. A számlán csak a KI”! hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.25. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja he.
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8. Átadás-átvételre vonatkozó további előírások

8.1. Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat átadás-
átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén (4.1 pont) veszi át hétfőtől-esütörtökig 9:00-16:00 óra
között, pénteken 9:00-13:00 óra között.

8.2. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételböl áh, amiről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül a felek
aláírásával mindkét telephelyen.

Mennyiségi átvétel szabályai

8.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője az alábbiakat ellenőrzi, melyről Felek képviselői
átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a gyártói igazolásban és a szerződésben feltüntetett
mennyiséggel,

- Eladó jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat

átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét.

8.4. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a gyártói igazolásban ás a szerződésben
feltüntetett mennyiséggel,

- Eladó nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- a leszállított termék nem felel megjelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus helyét sem.

8.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett tennékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak 1; melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, bogy az
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi
átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) jogosult
elállni a szerződéstől.

8.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelniezhetőjoglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely
alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg
amelyekre a jótállás kiteijed.

8.7. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

9. Teli esítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában a jelen szerződés 5.3 pontjáhan
meghatározottakat Vevő részére átadta.
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9.2. Vevő a 9.1 pont szerinti teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül
köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet), melynek kötelező
mellékletét képezi a jelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó
Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet) kitöltött formában, valamint Eladó teljesítését
alátámasztó dokumentum (Jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottak megküldéséről szóló
e-mail kinyomtatva, illetve a papír alapú dokumentációk átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv).

9.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában a jelen
szerződés 5.3 pontjában meghatározottakat Vevő részére át nem adja (jelen szerződés 4.
pontjában meghatározott e-mail címekre nem küldi meg, illetve a 4. pontban megjelölt
helyszínen a dokumentációkat át nem adta).

9.4. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon tennék(ek~ megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

9.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 9.1-9.4 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

9.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekröl, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

9.7. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon S napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást,
akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

9.8. Vevőnek - az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre ás szolgáltatásokra 12 hónap jótállást
nyújt. A jótállási Idő kezdete a teljesítés 9.1. pontba fogait időpontja. A szoftverhez/licenchez
kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamenu i termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal ás teijedelemben — jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, ho~y harmadik személynek nines olyan joga. így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga. szahadalina vagy védjegve). amely Vevőnek
a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná. ‚‘agv megakadályozná (jogszavalessági



i’állalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót Jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a
kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és
egyéb harmadik Fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles
rnegtérfteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági
nyilatkozata miatt érik.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért Felelős jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott
határidő lejártáig ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez és
gyártói támogatáshoz) ajelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottakat nem adja át, Eladó — az erre
okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fUggően— késedelmi,
hibás teljesítési vagy ineghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít szerződésszerűen, Vevő késedelmi kötbérre
jogosult. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25
nap.

11.2. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.3. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

11.4. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

11.5. Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve. hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.6. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teUesítés miatti
kötbér mellett nem én’ényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
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12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal f’elmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 12.4. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

12.4. 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 végelszámolással
történő megszünését határozta cl.

12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, bogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért lő kellett voha zárni a közbeszerzési
eljárásból.

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés h) pont kb,) alpontjában meghatározott feltétel;

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

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozósnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott infonuációkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal. hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
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13.3. Amennyiben Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy Jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult — választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy Jelen szerződést azonnali hatállyal
fehnondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásraJogosult:

Neve: Könyves János Zsolt
Beosztása: Infrastruktúra létesítési és tervezési osztályvezető
Levelezési címe: Budapest 1135 Csata u. 8.
Telefonszáma: -

Mobiltelefon száma: ±36307333526
telefax száma: -

e-mail címe: Konyves.Zsolt(d~ni sz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Berta Zsolt
Beosztása: Senior Account Manager
Levelezési címe: 1537 Budapest Pf.: 453/17 1
Telefonszáma: ±36 1 482 9500
Mobiltelefon száma: +36302889581
e-mail címe: zsoh.berta’~inilobal.ntt

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:

Név: Babócsy László
Beosztás: Vezető projektmenedzser
Telefon: ±36309613482
Fax: ±3613031000
E-mail: bocsv.la5zlo’zBiszJ~I

Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és infrastruktúra üzemeltetési igazgató
Telefon szám: ±3617953189
inobillelefon szám: ±36209628584
E—mail cím: iuhasz.auila(’vnisz.hu

14.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján targák a szerződés teUesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél Jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattarrója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek inegállapodnak. hogy a
kapcsolattartók. teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódositást.
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/tetjesítésigazoló személyében



bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat, teljesítésigazolókat — mint
érintetteket — megfelelőképp tájékoztassák arról, bogy jelen szerződés 7. és 10. pontjában megadott
személyes adataikat a másik Fél a Jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az
adatkezelés az adatkezelő Jogos érdekeinek — a Jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és ax annak
teljesítésével összefflggő kapcsolattartás céljából — érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR
rendelet 6. cikk (1) bekezdés t) pontja.

14.5. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és
18. cil&ével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását,
illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A
kötelezően megadott személyes adatok kezelése Jelen szerződés megkötésének előkészítésével
kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és
nemzeti jogszabályok szerint Jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség
megszűnik.

14.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
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.

14.7. 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. Ha 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.

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

15. Vis Major

15.1.A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás \‘is
maior eredménye.

l5.2.Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek ‚xis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél
ellenőrzési körén kívül cső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és
a vis malorra hivatkozó Féltől nem elvárható. hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy
elhárítsa, így különösen:
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a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fNdrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,

polgárháború és terrorcselekmények;

D zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról.
Amem~yiben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll — választása szerint —jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azomiali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói (stb.) személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefiiggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés inegszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, Úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a
fentebb írt körben és célból hssználhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő
liasniálat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező
iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében
eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére
megküldésre kerülhetnek.

16.2. Felek rögzítik, bogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs örntndelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20161679. számó rendelet
(..GDPR”) rendelkezéseit.

16.3. 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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16.4. Eladónak és a Vevőnek 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 körülményről a felek kölcsönösen kötelesek
egymást írásban tájékoztatni.

16.5. l-la Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefflggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a inagyarjog rendelkezései az irányadók.

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

16.8. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
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. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.9. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentniondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei,
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
Kid-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

teljesítéssel
vonatkozó

szerződés a

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott
KM, továbbá az alábbi melléldetek:

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet
6. számú melléklet

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Licencinformációs adatlap
Eladó átláthatósági nyilatkozata

akaratukkal
Elado kap -

Budapest, 2020. ‚~..

~

Varga Dezső
gazdasági vezérigazgató-

helyettes

Kopcsányi Tibor
beszerzési és logisztikai igazgató

I6®
NTT

Közös Ajánlattevők
nieghatahnazása ahpján:
NTT Magyarország Kit
Simon István ügyvezető

Eladó

Nfl Magyarország KR.
1537 Budapest, Pf. 453/1 71

A szerződést a felek áttanulniányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban - melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt
jóváhagyólag íiják alá.

Budapest, 2020
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1. számú mellékkt

Műszaki leírás

NISZ
NEMZETI 1NFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KAK Felhő — tesztkörnyezct —

F5 licencek beszerzése
Műszaki melléklet

Készítette a; Infrastrulctú”afejlesztési és Rendszerintegrációs Igazgatóság

Budapest’ 2020,
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Az beszerzés tárgya

Az Ajánlatkérő a Jelenleg üzemben lévő KAK Felhő környezet mintájára egy tesztkörnyezetet
kíván építeni, amihez az alábbi virtuális tűzfal beszerzése szükséges.
A NISZ Zrt Fehérvári Út ‘70. alatti adatközpontjába létrehozandó informatikai inf~astruktúra:

. 4db Virtual F5 tűzfal 4 db virtuális kiszolgálón létrehozva

a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.

Általános rendelkezések

Gyártósemiegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Konu. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben sz ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét elj árásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett
azzal egyenértékűt is elfogad.

Leszáiktandó eszközök és szoftverek

Virtuális F5 tűzfal
Beszerzési igény:

- 4 db Virtuális kiszolgálóra telepíthető F5 tűzfal teszt licence

Egyenértékűségi követelmények egy eszközre vonatkozóan:

Az Ajanlatkei.o altal hasznalt F5 petimeter eszkoz szimulaciojanak tamogatasa
~ P5-i tesztelesi celbol BIG-IP Best Bundle szoftvei penmeter eszkozokkel azonos
~ GUI, CLI felületet nyújtó és azonos feature készlettel rendelkező tűzfal.

~ P5-2 Minimum 10 klienseszköz támogatása

~ P5-3 Egy licenc egy virtuális kiszolgálóra való telepíthetősége, oly módon, hogytesztelhető legyen két telephelyen elhelyezett két-két db tűzfal működése.
~ F5-4 Kiszolgálandó_hálózati sávszélesség 1 OMbit/s.

Teijesitéssel kapcsolatos_feladatok

Nyertes ajánlattevő feladatai
. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök és licencek szállítása

sz Ajánlati felhívásban meghatározott email-címre sz ott meghatározott határidőknek
megfelelően
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Leszállítandók
• Virtuális appliance eszközök
• Jótállásra vonatkozó doktimentáció
• Licencigazolások
. Licencinformációs adatlap

Jótállással ás gyártói támogatással kapcsolatos elvárások
Az Aj ánlattevőnek biztosítania kell a megaj ánlott termékekre a 12 hónap j ótállást és gyártói
támogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék sikeres mennyiségi
átvételének teljesülésének az időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállftásának feltétele.
A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

—
JP-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti

meg.
JP-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kell visszaigazolnia.
JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt bibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.

JP-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba
elhárítását.

JP-05 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan
hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoflver&issítéseihez.

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell a virtuális appliance-hez
kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

2. számú melléklet

Egységárra Közbeszerzési Közbeszerzési Közbeszerzési díjjal
Nettó vetített Nettó összár

REF kód Termék (szolgáltatás) Mennyiségi egységár közbeszerzési díjjal növelt díj nettó növelt nettó összár
Mennyiség

nettó egységár .. (Ft)3 (Ft)megnevezése egység díj nettó 2 ~ (Ft) osszesel’

~FQ (Ft)(Terinékazonosító) (FO

BIG-IP Virtual Edition Lab
License (LTM, DNS, AFM,

P5-BIG-YE-LAB- ASM, APM Lit; CGN, 4 db 31 290 Ft 626 Ft 31 916 Ft 125 160 Ft 2 504 Ft 127 664 Ft
Vló SSL Forward Proxy,

~ Advanced Protocols, ID
Mbps, vi I .6.x - v16.x)
Level 1-3 Premium Service

P5 -S VC-13 IG- for BIG-1P Virtual Edition 4 db 8 168 Ft 163 Ft 8 331 Ft 32 672 Ft 652 Ft 33 324 FtVE+PRELI 3 (7x24) (VersionPlus only)
Osszesenár(nettóFt) 157832Ft 3 156Ft 160988Ft

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.

A közbeszerzési díj alapja a Vevó általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számítottértéke, mértéke 2% ± Áfa.
A közbeszerzési d(jat Vevü az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlún külön tétciként
szcrepeltctni, azaz annak ősszcge a számlában külön tételsorban kerül kltüntetésre.
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3. számú melléklet

.‚
• 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RÓL

Azonosító adatok:
leIjes név (cégjegyzéknekrnegfeleíően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
INTi’ Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Nfl Magyarország Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb Cg.0l-09-
69693 lszám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 12655085-2-43 Uniás adászám: I-1U12655085

Kapcsolattartó adatai

r’~év: Berta Zsolt Beosztás: senior account nnnager

Telefonszám: ±36 302889581 E-mail Cím: zso1t.berta~global.ntt
Cím
Székhely (ország, irány/tószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, hózszám):
1537 Budapest Pf.: 453/171
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns: nem releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószóm, város, utca, házszóm):
Cégnév:

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

Számlavezető bank
Neve:
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5 (I)]:
XIII/A. fejezet, 169.5 (h)]: elszámolás [áfa tv. XV-XVII.

fejezet, 169.5 (p,q,)]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.5 Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes
(n)]: fejezet]: [áfa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: ~n tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évJ,~~ törvény]:

Kelt

Cégszerű alá’

O Nfl ~agyarorSZág
22 LI ls37Budapes~Y~4D3/~/l

3
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4. számú melléklet

NISZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1O81 Budapest Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat tÁJ

Készült
Hely: Dátum:

~ Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, 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, 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 Vállalkozó/Szállító száml4ját ezen i~azolt tétel(ek~re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben nieghatározol’ egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

nis:hu
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5. számú melléklet

...
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 5.0

Licencinformációs adatlap

LJCENCATAI~O ÁLTAL KITOLTENDO
Nyilvántartási adatok ____________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ______________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai ____________________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _________________________________________
Belső fej lesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: _________________________________________

Termékinformációk _________________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: ___________________________________
Gyártó megnevezése: ___________________________________
Meírnyiség: _________________________________________
Termék egységára: ______________________________________
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): _________________________________
Közbeszerzési díj (%): ______________________________________
Licenc Icezdődátuma (év.hó.nap): ____________ _________ _________________

. Installation Users Server ± CAL
Metnka: ‚

Processor Core Egyeb
Szoflverkövetés vagy termékfrissítés: Igen Nem
Szoüverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem _______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap -

Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előf’izetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem ‚J

Dátum - ...
Liceiwntado ‘ai~y g’arto e~gszertI alau-1sa

2-l



NISZ . .34-NY6 Licencinformacios adatlap 5.0

Kitöltési útmutató

)Vyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérbetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Tennékinformációk

Licenc jogosult neve: A szohver használatára jogosult fél megnevezése a liceneigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

Gyártói cil&száma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licenc kezdődátuma (év.lió.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerveríerinéket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.



eat

.
N I S Z 34-NY6 Licencinfonnációs adatlap 5.0

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance Vagy software assurance.

Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licene szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényesség idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátuminal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a lieene nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (‚p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószárnú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Nfl Magyarország Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzékszám: 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Képviseletében eljár: Simon István ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt NTI’ Magyarország KR. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés L pontja4 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ-t
haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2020

‚ ‚

Nfl MagYarOr€z89 Lít.
h.. : ~s37Budapes’~:P~ ~53, IL

3

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlátható s:ervezet:
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az otyan 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,

h) az olyan helibtdi Vagy külf~ldi jogi személy Vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő t’eltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásárőt szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

hb) az Európai Unió lagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megáltapodásban részes államban. a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel. ameltyel
Magyarországnak a kettős adóztalás elkerüléséről szóló egyezménye van.

he) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadórót szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültbldi
társaságnak.

I’d) 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). hi’) és he) alpont
szerinti feltételek V~nnál Inak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat. amely megfelel a következő löltéleleknek:
ca) vezető Iisztségviselői megisnwrhelők.
eb) a civil szervezet és a vizitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25° o-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhel’e az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer’ ezet tagállamában vag~ ol3an államban van. amell)el Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerütéséről szóló egyezménve van:
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