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1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2013/S 025-
052837 (KE-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények
részére »Hálózati aktív eszközök beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a
KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1O9NET18.
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 16.
KtvI keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Afa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. no
vember 1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő közösen
teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az Eladó együttmű
ködési megállapodása tartalmazza. A jelen szerződés aláírója Eladó nevében jelen szerződést — meg
hatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogyjelen szerződésből eredő köte
lezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során fi
gyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő vala
mennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott KM
tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre (a közbeszerzési
eljárás tárgya:. „Kormányzati Ádatközpont bó’vítéseként hálózati kapacitások szállítása „Szitakötő”
c. projekt vonatkozásában — IL rész: DWDM eszközök beszerzése”) A jelen szerződés alapján Vevő
megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és biztosítja Eladó hálózatában jelenleg is üzemelő
Nokia (Alcatel-Lueent) 1830 PSS DWDM berendezés bővítését ajelen szerződés 2. számú mellékle
tében meghatározott, a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követehnényeknek
megfelelő termékekkel (eszközökkel).

2.2 A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és száinlakiállítást a NETvisor Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépésétől
számított 60 naptári napon belül kell teljesítenie.

3.2 Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzé
sek központi ellenőrzéséröl és engedélyezéséröl szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a további
akban: 320/2015. Konn. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet
13. ~ (1) bekezdés a) Vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kia
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dása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő
lej ártát követő napon.1

3.3 Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót a 3.2 pontban meghatározott feltétel teljesüléséről (a szerző
dés hatálybalépéséről) vagy a szerződés hatálybalépésének meghiúsulásáról.

3.4 Amennyiben a 3.2 pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően teljesül, a
szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának a napja.

3,5 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a
szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

4. A teljesítés helye

4.1 A teljesítés helyszínei:
a) Memiyiségi átadás-átvétel helyszíne:

- 1148 Budapest, Róna utca 54-56. (Vevő központi raktára)

b) Üzembe helyezés és minőségi átadás-átvétel helyszíne (az eszközök teljesítési helyek közötti
mennyiségi megoszlását Vevő jelen szerződés hatályba lépését követ 5 munkanapon belül adja
meg Eladónak):
- 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
- 1117 Budapest Fehérvári út 70.

5. A teljesítés módja

5.1 Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetésszerű hasz
nálatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszálHtani. Eladó kö
teles az eszközöket Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Eladó
az eszközök beszerelését követően köteles a termékek csomagolóanyagát elszállítani.

5.2 Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű
használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot is).

5.3 Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés keretében
szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így külö
nösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat,
valamint műszaki leírást. Eladó köteles továbbá Vevőnek eszközönként I db műszaki dokumentációt
(elsősorban magyar nyelven, azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezés
re, akkor angol nyelven) átadni.

5.4 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
cíiuke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken a vonalkódot Úgy
kelt elhelyeznie, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen, ugyanakkor az eszköz a lel
tárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására, megbontá
sára a leltár során)..

5.5 Eladónakjelen szerződés hatáiybalépését követő 10 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződés 15.1 pont jában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a

1A feltétel teljesülésére tekintettel a szerződés az aláírásának napján hatályba lép.
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vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének idő
pontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.6 Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő jelen
szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési köte
lezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő ne
gyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a mennyiségi átadás-átvétel
helyszínén a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.7 Eladó legalább az eszközök szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő niszkozpontii-aktar(2linisz.hu e-mail címére megkül
deni a szállítandó termékekről készült kimutatást (mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete tar
talmazza), melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- termék megnevezése,
- termék gyártói termékkódja,
- termék gyári száma,
- termék leltári száma,
- egyéb a termékre jellemző azonosító (p1. IMEI szám, MAC adress (egyedileg párosítva) (adott

esetben).
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem
adja át Vevőnek.

5.8 Eladó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szüksé
ges engedélyekkel, jogosultságolckal.

5.9 Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a teljesítés
hez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerződés teljesítésé
ben közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő belépést és az ott történő munka-
végzést. Eladó teljesítésben közreműködő, a teljesítési helye(ke)n munkát végző szakembereinek
adatait (név, anyja neve, lakcím, szig. szám) legkésőbb az eszközök szállításának megkezdése előtt 5
munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés teljesítése során az eszközök beszerelését
kizárólag olyan személy(ek) végezheti(k), aki(k)nek jelen pont szerinti adatait Eladó Vevő részére
átadta.

5.10 Vevő az eszközök telepítésének megkezdésekor, a munkaterület átadásával egyidejűleg helyszíni
egyeztetést folytat Eladóval a telepítendő eszközök telepítési körülményeiről.

5.11 Eladó az 5.9 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon gépjármű
vek rendszáinát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.

5.12 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Ve
vőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zárja ki jelen szerződés 12. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.13 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy kés
lelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladékta
lanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül is is
mernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizáija.

5.14 Eladójelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt 138. * (2) -(4) bekezdéseiben.
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe alvállalkozót.
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5.15 Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalko
zókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszáinol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen Szerző
désben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

.5.16 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, mintha
maga Járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdéseiben valamint a KM-ben szabályozottak meg
sértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e
személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.17 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni ás a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.18 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumen
tumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

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

6.2 A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete tar
talrnazza.

6.3 Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 11.900.000,- Ft ± közbeszerzési díj ± APA, azaz tize
negymillió-kilencszázezer forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

6.4 A 6.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza különösen
a beszerzéssel, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket
(vám, adók2, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), a jótállás, kiszállás,
kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgal
mi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladót’ keresztül
flzeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenértékkiszám
lázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

6.5 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendel
kezések az irányadóak.

6.6 Eladót a 6.3 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott
árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhelők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Vevő a jelen szerződéssel kapcsolaihan az előlegflzetést kizárja.

7.2 Eladó Jelen szerződés teljesítéséért egy számla henyú jtására jogosult.

2 KWéve AFA
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‘73 Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követően

jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján. annak kiállítását kö
vetően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

‘7.4 A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél által
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet). A számla kiállítására és megfizetésére a
Kbt. 135. ~ (1) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalma
zandók.

7.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktatójá
ba (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

‘7.6 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, va
lamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30. napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszárnot, a banlc nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

‘7.7 Vevő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek központi ikta
tójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.8 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla iga
zolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

‘7.9 Eladó nem fizet, illetve számol cl jelen szerződés teljesítésével összefflggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társa
ság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak
(Kbt. 136. ~ (1) a)).

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

7.11 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése sze
rint jogosult késedelmi kamatra.

7.12 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra. ünnepre vagy bankszüneti napra esik. akkor a
következő banki iminkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.13 Vevő nientesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménve alól. amennyiben Eladó a számlát nem a 7.5
pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott ok
ból — nem fogadható be.

7.14 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Céghíróság által nvilvántar[ott l~hh adataihan (a nevében, cégfor
ná~áhan. adószámáhan. hankszámlaszámában) bekövetkező ‚ó Itozásokról S tnvolc) naptari napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
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‘7 5 Az Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

26 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.

S, Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás ke
retében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átadás-átvételből áll.

s.: A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított eszkö
zökre vonatkozó, jelen szerződés 5.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adato
kon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének felté
tele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

8.3 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, adott teljesítési helyhez tartozó

tennékeket szállította-e le,
- a tennék megfelel-ejelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat

(ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt a Jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott dokumentumokat átad

ta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,
- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szerző

dés 5.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
- a tennéken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2 pont szerinti kimutatásban a tennékhez

rendelt vonalkóddal.

8.4 Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, szék
helyének valamint jelen szerződés azonosító számának). A termék mennyiségi átvételét követően Fe
lek a termék csomagolását roncsolás nélkül nem bontható módon lezáiják, melynek tényét a szállító
levélen rögzítik.

8.5 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, adott teljesítési helyhez tar

tozó tennéket szállította le,
- a leszállított termék nem felel megjelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes 1w űen adta át annak rendeltetésszerű használa

tához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is).
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3 pontjában

meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési he—
lyét sem.

- Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.4 pon~áhai~ meghatározott előírások szerint helyezte cl
a (erméken a vonalkódot,

— a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban a termékhez
rendelt vonalkóddal.

8.6 A sikeres mennyiségi átvételt köveken Eladó a termékeket az üzembe helyezés helyszíneire szállítja.
Az üzembe helyezés megkezdése előtt Eladó köteles Vevő képviselőjének átadni a sikeres mennyi
ségi átvételt igazoló szállítólevél egy példányát. Eladó az üzembe helyezési mindaddig nem kezdheti
meg. amíg az előzőekhen meghatározott dokumentumot nem adja át Ve’őnek. Az üzembe helyezés
keretében Eladó feladata:
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a) az eszközök fizikai beszerelése és installálása a DWDM berendezésbe;
b) Vevő Alcatel-Lucent Photonics Manager felügyeleti rendszerét kiváltó Nokia NEM-T felügye

leti rendszerében a szükséges beállítások elvégzése;
c) az eszközök bekapcsolása;
d) státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása (a)-d) pont továbbiakban együtt: eszközök besze

relése),
e) a 8.11 pont szerinti feladat elvégzése.

8.7 Az eszközök minőségi átvételére az az eszközök beszerelésének befejezését követően tesztelés kere
tében kerül sor’ A tesztelés az IEEE 802.3ae szabvány előírásai szerint történik 24 óra időtartamban.
A tesztelés során mérési jegyzőkönyv készül.

8.8 Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt hinkciókkal és
azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást
nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt funkciók működését köteles megvizsgálni, annak környe
zeti kapcsolataival és integrációival együtt.

8.9 Sikeres a tesztelés, ha a tesztelés során készült mérési jegyzőkönyvben rögzített, mért értékek min
degyike az IEEE 802.3ae szabványban meghatározott határértékeken belüli.

8.10 A mennyiségi átvétel megtagadásáról valamint a sikertelen tesztelésről jegyzőkönyvet kell felvenni,
melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- jegyzőkönyv készítésének helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett eszközök legfontosabb adatai,
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- az átvétel megtagadásának indoka,
- azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód szám), melyekre Vevő az átvételt

megtagadta (kizárólag mennyiségi átvétel megtagadása esetén),
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

Sikertelen tesztelés esetén ajegyzőkönyv melléklete a tesztelésről felvett mérési jegyzőkönyv is.

8.11 Az eszközök beszerelését követően Eladónak a DWDM berendezés megvalósulási tervét rnódosíta
nia kell oly módon, hogy az megfeleljen Eladó által megvalósított állapotnak. Jelen pontban foglal
tak teljesítése érdekében Vevő jelen szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átadja El
adónak a DWDM berendezése érvényes megvalósulási tervét.

8.12 Vevő a 8.11 pont szerint módosított megvalósulási tervet annak átvételét követő 5 munkanapon belül
véleményezi és nyilatkozik annak elfogadásáról vagy az elfogadás megtagadásáról. Vevő a módosí
tott megvalósulási terv elfogadását megtagadhatja, amennyiben abban nem, vagy nem megfelelően
szerepel a teljesítés során megvalósított állapot.

8.13 Amennyiben a módosított megvalósulási terv jóváhagyását Vevő megtagadja, a 8.12 pont szerinti
nyilatkozatban meg kell adni a jóváhagyás megtagadásának az indokát valamint a javított dokumen
tum átadásának határidejét. A javított dokumentum jóváhagyására a 8.12 valamint jelen pont rendel
kezéseit kell alkalmazni.

8.14 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értel
mezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
inegilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely
alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják. vagy
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amelyekre ajótállás kiterjed.

8 15 Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség követel
ményének figyelembevételével állapították meg.

9. Teljesítésigazolás

9.1 Eladó jelen szer~ődés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha Vevő jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott eszközök mindegyikét átvette, az átvett, és beszerelt eszközök
tesztelése sikeres volt, Vevő az Eladó által a 8.11 pont szerint módosított megvalósulási tervet elfo
gadta, illetőleg Eladó ajelen szerződés 10.9 pontja szerinti elérési utat Vevőnek megadta. Szerződő
Felek niegállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

9.2 Eladó a 9.1 pont szerinti teljesítését követően haladéktalanul köteles Vevő jelen szerződés 15.2 pont
jában meghatározott képviselőjének átadni az alábbi dokumentumokat:
- jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi átvételét igazoló

szállítólevél(ek) egy példányát,
— a sikeres tesztelést igazoló mérési jegyzőkönyvet,
- a módosított megvalósulási terv elfogadását igazoló vevői nyilatkozatot valamint
- ajelen szerződés 10.9 pontja szerinti elérési út átadását igazoló Vevői nyilatkozatot.

9.3 Vevő a 9.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 3 napon belül köteles kiállítani ajelen Szer
ződés 2.1 pontjában meghatározott feladatok teljesítést igazoló Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza). Vevő a Teljesítést Igazoló Bi
zonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a 9.2 pont szerinti dokumentumokat nem
vagy nem teljes körűen adja át.

tO. Jótállás, üzemeltetés támogatás

A) JótáHás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát) vál
lal. Ajótállás kezdete a tesztelés sikeres befejezése.

10.2 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától. megfelelnek jelen szerződés I. számú mellékletben adott tennék-
kel szemben meghatározott műszaki specifikációnak. Eladó garantálja továbbá, hogy az eszközök a
jelen szerződés keretében módosított megvalósulási tervnek megfelelően működnek.

10.3 \‘evő jótállás alá tartozó hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között az alábbi elérhe
tőségeinek valamelyikén teheti meg:
E—mail cím: supporw~ netvisor. in
Tclefonszám: ±36 1802 9092
Telefonon to~~rténő hihahejelentés esetén Vevőnek hibahejelentését 60 percei~ belül írásban (faxon
vagy e—niailen) meg kell erősítenie. Eladónak a hibahejelentést 4 órán belül vissza kell igazolnia.

10.-l A hihahejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy ne’e. beosztása.
— meghibásodott termék azonositó adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám).
- észlelt hibajelenség leírása,
- meghibásodás helyszíne.
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- annak a helyszínnek a megadása, ahová a csereeszközt fel kell adni,
- annak a helyszínnek a megadása, ahonnan a meghibásodott eszközt cl kell szállítani,
- hibabej elentés száma.

10.5 Ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 óráig megtörténik, a meghibásodott termék helyett új, a
meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell Ve
vő részére feladni a hibabejelentés napján a hibabejelentésben megadott címre. Ha a hiba bejelentése
munkanapon 15:00 órát követően történt, a hibabejelentést követő munkanap kell az előzőekben
meghatározottak szerint csereeszközt feladni Vevőnek. A meghibásodott eszköz elszállítása Eladó
feladata.

10.6 A csereeszközőkjótállásárajelen 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt hibás termékek
az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.7 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a javítás
díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó viseli.

B) Üzemeltetés támogatás

10.8 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap üzemeltetés támogatást biztosít. Az
üzemeltetés támogatás kezdete a tesztelés sikeres befejezése.

10.9 Eladó üzemeltetés támogatás keretében közvetlen kapcsolatot biztosít Vevő Számára ajelen szerző
dés 2. számú mellékletében meghatározott termékek gyártójához, melyen keresztül Vevő minden nap
08:00-16:00 óra között ajelen szerződés keretében szállított termékek gyártójánál bejelentheti azok
működésével kapcsolatos problémákat. Eladó ajelen pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdeké
ben a tesztelés befejezéséig megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasz
nálói kóddal együtt), mely az üzemeltetés támogatás időtartama alatt lehetővé teszi a Vevő számára a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök vonatkozásában jelen pont szerinti
szolgáltatások igénybevételét.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre (ideértve a
hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoüvereket is) nem kizárólagos — szerződésszerű
használat esetén visszavonhatatlan — adott szoüverre vonatkozóan a licenc szerződésben meghatáro
zott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott
időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő Jelen
pont szerinti felhasználási joga kiteijed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről
biztonsági másolatot készíthet.

11.2 Vevő a Jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben valamint adott
szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy amennyiben den
szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, jelen szerződés
rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem
készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére,
továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon lét
re. A szoftver használata egységes terinékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek cl, kü
lön nem használhatóak.

11.3 Vevő az ellenértékének niegfizetésével a Jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára készí
tett, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. to~~rvény hatálya alá tartozó művek
(Vevő számára készített, módosított dokumentumok) vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre.
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melynek keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjfizetés nélk(u át
ruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az át
adott műveket módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.

1.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Jelen szerződés keretében szállított valamennyi terniéken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely
a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

ii. 1.5 Eladó kijelenti és garantálja, bogy a Jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek saját
termékei vagy azok felett Jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában Jelen szerződésben meghatá
rozottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendel
kezik.

1 1.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és Jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve
nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót Jelen szerződés
megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő Jogszavatossági nyilat
kozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás Jogkövetkezményeinek al
kaimnazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel összefüggésben szaba
dalom bitorlás vagy szerzői Jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá megtérí
teni Vevő Jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

12. Kötbér

12.1 Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig olyan okból, amelyért
felelős, jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatok telJesítése nem történik meg, Eladó—
az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghifisulás) ~iggően — késedelmi, vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12.2 A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi
1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja Jelen szerződés nettó
értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

1 2.3 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke
jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Ve
vő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő Je
len szerzőciéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem esetén
Vevő jogosult — választása szerint — Jelen szerződést felmondani vagy Jelen szerződéstől elállni.
mely okán Eladó a meghiúsulási kőtbér fizetésére lesz kötelezett.

12.1 Felek rögzítik. hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontiára. ugyanazon kőtbéralap tekintetében csak egy
köthér alkalmazható.

12.5 Ve’ő a köthérigényről köthérértesítöt állít ki. melynek összegét Jogosult az Eladót megillető díjha
heszámítani a Kht. szabályainak betartásával.

l2.u Eladó tudomásul veszi. hogy a Vevő Jogosult a kölhért meghaladó kárának ér’én’esítésére. Illetve.
hogy a késedelmi kötber megúzetése nem inentesiti a teljesítés alól.
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12.7 A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesíté
sének lehetőségét.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13. 1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban
módosithatják figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira is.

13.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kötelezett

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

13.4 Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni
a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

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

13.6 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

13.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő meg
szűnését határozta el.

13.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli értesíté
sével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.

13.9 Az azonnali hatályú fehnondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13.10 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

14. Titoktartás

14.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfele
lően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

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

~ 4.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára vala
mely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

4.4 Szerződő Felek megállapodnak, bogy Jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek har
madik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy Jelen Szerződés
ben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

jL ‘4.5 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 - ajelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondanj.

15. Felek közötti kapcsolattartás

L 5.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapesolattartásra jogosult
Neve: Szilágyi László
Beosztása: Senior rendszertervező
Telefonszáma: +36-1795-7169
Mobiltelefon száma: +36-30-378-1652
E-mail címe: Szila~yi. Lasz1o(~nisz.hu

Eladó részéről kapesolattartásra jogosult
Neve: Fehér Zoltán
Beosztása: divízió igazgató
Telefonszáma: ±36-l -371-2700
Mobiltelefon száma: ±36-30-381-0215
E—mail címe; zoltan.fehertá)netvisor.hu

15.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:

Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató
Telefonszáma; ±36-1-795-7112
Mobiltelefon száma: +36-30-976-7711
E—mail címe: Adam.CsongorZsolt~~nisz.lm

és
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefonszáma: ±36-1-896-4155
Mobiltelei’on száma: ±36-30-l 82-1688
E—mail címe: varga.clezso~~’nisz.hu

15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapesolatlartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kap
csolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1.. 15.2. pontban meghatározott kapesotattartó
ja/teljesitésigazolója személyét meg’ áltoztatni. Szerződő íelek megúltapodnak. bogy a kapesolattar
tók, lel jesítésigazoló személyében hekö’etkező változás nem igényel szerződésmódosítást. elegendő
arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapesolanartóiteljeshésigazoló személyében bekövetkezett
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változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerző
désmódosításra nemj ogosultak.

15,4 Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződés-
szerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronilcus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

15.5 A.z 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 tér
tivevényes ajánlott postai Icüldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, 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 bi
zonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

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

16. Vis Major

16.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.

16.2 Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, ame
lyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be, ame
lyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy kés
leltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak,
így különösen:
- természeti katasztrófák (villámcsapás, %ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
- tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás

vagy embargó;
- sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terrorcse

lelunények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3 A vis maiornak közvetlen ősszefiiggésben kell álbria az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefiiggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

16.4 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó köteles
Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés
teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad. az Eladó-
nak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg
kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
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1 6.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a szerződés_
szerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén
sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

1 6.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll — válasz
tása szerint —jelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez eset
ben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt Felmerült kárát.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítot
tak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerző
dés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

1 7.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek
együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

1 7.3 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttiik a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.

1 ‘7.4 I-Ia Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják megol
dani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálásá
ra a rendes bírósági fórumokat választják.

1 7.5 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott vala
mely jog, j ogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltétel
nek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, Vagy a
követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyenjogról tör
ténő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

17.7 Felek jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében to•~rtéi~ő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/BK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és jelen szerződés
teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelőenjárnak cl.

17.8 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkalma
z~mdó jogszabályi előírással Vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy
dokumentuniával ellentétes lenne. akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe — minden
egyéb jogeselekmény gyakorlása nélkül. különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kö
telezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá.
ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik. hogy szerződés részét képezi
és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jog-
cselekmény gyakorlása nélkül. különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi
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1’7,9 Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör
vény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyi
latkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül esatolásra. Eladó tudomásul veszi, bogy a
nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles
Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

1710 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi ajelen szerződés I. pontjában hivatkozott KM, továb
bá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírásának 11. részajánlatra vonat
kozó részei)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó ajánlatá
ba benyújtott ajánlattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Osszerendelő táblázat

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerző
dést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

~~~
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tó-helyettes Fejlesztesi agazati igazgato vezerigazgato
NISZ Zn. .

„ Elado
Vevo

NlsZ Nemzeti lnfekommunfl’Úei& Szolgáltató ~o Budapest P~tzváL József u 55.

Zór&önley, Müködő Részvénytánajg

~Q8l Bud~pee~, C~okonai utca 3.

A46n&m: 10585560-2.44
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1. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírásának II. részajánlatra vonatkozó részei)

1 A beszerzés tárgya

Cél az Ajánlatkérő adatközpontjában meglévő L2-L3 hálózati topológia bővítése.
a I. részajánlat: Switch eszközök beszerzése

. II. részajánlat: DWDM eszközök beszerzése

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy az 5. fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

2 Általános rendelkezés - Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra, ameny
nyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyá
nak kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő tennékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típus-
ra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, aj ánlatkérő a hivatkozott
gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, szár
mazás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

3 A nyertes Ajánlattevő logisztikai feladatai

Az előírt követelményeknek megfelelő eszközök szállítása mindkét rész esetében a szerződés ha
tálybalépését követő 60 naptári napon belül.

4 A niegajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál ki~tóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra
biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (supportnak).

5 Il. résza~ánIat - DWDM eszközök kapacitás bővítése

5.1 Általános elvárások
Ajánlatkérő kormányzati feladatokat ellátó intézményi kör hatékonyabb kiszolgálására bővíti és
fejleszti az géptenni infl~astrukMrák közötti kapcsolatát. Ezen fejlesztéshez szükségesek az alábbi
akban leírt eszközök beszerzése.
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5.2 A beszerzésre kerüló’ eszközökkel szembenifőbb elvárások ismertetése

A beszerzés Célja az Ajánlatkérő hálózatában jelenleg is üzemelő Nokia (Alcatel-Lucent) 1830
PSS DWDM berendezés bővítése a következő alfejezetben részletezett transponder kártyákkal, az
azokba illeszthető interfész modulokkal, kábelezéssel, valamint szükséges licencekkel.
Az ajánlattevőnek olyan ajánlatot kell adnia, amely minden költséget tartalmaz az eszköz üzembe
helyezésével, felügyeletével és felügyeleti rendszerbe integrálásával kapcsolatban. Aj ánlattevő
álial megajánlott eszközöknek a meglévő Nokia (Aleatel-Lucent) 1830 PSS DWDM eszközbe
közvetlenül, mindenféle kiegészítő modul nélkül csatlakoztathatónak kell lennie.
.A megajánlandó eszközök tekintetében a jelen környezetbe történó’ illesztés — teljes értékű
együttműködéssel - alap elvárás.

5.3 Cél állapot

Nyertes Ajánlattevőnek az előző fejezetben ismertetett és a következő fejezetekben részletezett
követelményeknek megfelelő termékek szállítását, üzembe helyezését és támogatását kell vállal

5.3.1 Előzőekhen ismertetett feltételeknek megfelelően a DWDNI berendezéshez szükséges

l)őV ítéSel(

. Mennyisé- Mennyi
Eluevezes . . ‚

gi egyseg seg

Cikkszám 1. Transzponder
a. 1 iG-s transzponder kártya min.: 4db
DWDM és min.: 4db kliens oldali modul hellyel db 2

3KC4916IAB (l2Pl2O 100,12 PROG PORTS,6 RTUS)
b. Transzponder kártyához szükséges soft

3AL75 11 7AAA ware licence a 88ch rendszerhez db 180
A (ESWL-PHOTONICS VERS (A) WDM LP)

2. DWDM oldali bangolható modul
3AL8 I 776AA a. 1 OGbE XFP (FP DWDM TUNABLE CT) db 2

b. SZINT ILLESZTŐ SFP (FAST EVOA db 2
3AL82068AA SFP)

c. DUPLEX JUMPER (3.5M) - ETSI (SM db 2
I AB2 15120056 FOR INTERNAL CONNECTIONS)

d. SIMPLEX JUMPER (2.350M) - NAR - db 2
1AB215120057 SM FOR LD WHEN NO DCM PRESENT

e. SHORT JUMPER (230MM) - VOA db 2
lAB2l5l20075 APPLICATION

3. 1OGE/8GFe SR (850) Miens modul
a. lOGbE/8GFc XFP (SFP+ IOGBASE- db 2

1AB390930004 SR/lOG FC MMF -5/+85)
b. LCJLC duplex patch kábel, MM 50/l25ji, db
lOm
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5.3.1.1 Franszpomlerrel szembeni e?ye’lérÍélcűségi mninhmnumn el,’árásol’

a. 110-s transzponder kártya min.; 4db DWDM ás min.: 4db kliens oldali modul hellyel,
amely megfelel a 6.2-cs pontban szereplő és a következő követelményeknek:

Teljes méretű kártya (teljes magasság)
Ugyfél oldal:

‘ min.: 4 x STM-64 ás OC-192
‘ 1 0Gb/s sávszélességű (WAN/LAN) fizikai hálózatokhoz
‘ OTU-2
‘ 8GFCés 100 FCképes

Vonali oldal:

o min.: 4db független 100 csatorna min.: 4 x OTU-2 FEC (XFP) támogatással
. OCCO/GCCI/GCC2 támogatás
. Működési mód: Add/drop, üzemmódok
. Védelem: E-SNCP és Y-kábel
. Hőmérséklet tartomány: -5°C +55°C

b. Az Ajánlatkérő meglévő 88 csatornás DWDM rendszerében zavartalan működést biztosító
a megajánlott transzponder kártya illesztésére szolgáló licence

5.3.1.2 D JVDM oldali l,am,’ollmató modul/al szemben táimzasztott eí,’yem;érékíLvé~i inininiumu
eli’áiások

Színezett lOObE XFP modul amely megfelel a 6.2-es pontban szereplő és a következő köve

telményeknek

. csatlakozó típusa: duplex LC

• Támogatott FEC szabvány: ITU-T 0.709

• Optika típus: SMF, 0.652, 0.655

‘ Hullámhossz: hangolható

‘ Csatorna távolságok:500Hz

‘ Kimeneti optikai teljesítmény: 0—tól +2,5dBm-ig

‘ Vételi érzékenység: -26-tól -7dBm-ig

. Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C 70 °C

a. A DWDM oldali szintek szabályozására szolgáló szintillesztő SFP

b. LC/PC-LC/PC 3,5m-es SM duplex jumper - ETSI (SM FOR INTERNAL

CONNECTIONS)

c. LC/PC-LC/PC 2,35m-es SM simplex jumper — ETSI (SM FOR LD WHEN NO DCM

PRESENT)

d. LC/PC’-LC/PC 1,2m-es SM duplex jumper - VOA APPLICATION
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5.3.1.3 IOGE/8GFe SR (850) k/lens inodullal szemben támasztott e~j’eizértéÍcű~égí mimi/
in urn elvárások

a. 850 nm-es lOGbE/8GFc XFP kliens modul amely megfelel a 6.2-es pontban szereplő és a
következő követelményeknek:
. csatlakozó típusa: duplex LC

. Támogatott szabvány: 802.3 Clause 52

• Támogatott csatlakozás: 1 OGBase/8GFc SR

‘ Optika típus: MMF

. Hullámhossz: 850nm

. Működési hőmérséklet tartomány: 0 °C — ‘70 °C

b. LCJPC-LC/PC duplex patch kábel, MM 50/125ji, lOm

54 Ajánlattevőfeladatai a IL részajánlat tekintetében
.Az Ajánlattevőnek kell az Ajánlatkérő Budapest, Róna u. 54-56. ás Budapest, Fehérvári út ‘70.
alatti telephelyein a megajánlott eszközöket installálni a meglévő berendezésekbe, valamint a fe
lügyeleti rendszerben a szükséges beállításokat megtenni, hogy az Újonnan telepített
transzponderek teljes mértékben felügyelhetőek legyenek.
Siállítás előtt az Ajánlatkérő által biztosított vonalkódokat Aj ánlattevőnek fel kell ragasztania a
berendezésekre (telepítés után is) látható helyre. Ajánlattevő a vonalkódokat Ajánlatkérő Buda
pest, Róna u. 54-56. alatt található telephelyén tudja átvenni.
Az Ajánlattevőnek a telepítést és installálást követően a megvalósult állapotról megvalósulási ter
“et ás mérési jegyzőkönyvet kell készítenie, a mérést az WEE 802.3ae szabványnak megfelelően
kell elvégeznie és a jegyzőkönyvet ennek megfelelően elkészítenie. Mindezen dokumentumok az
átadás-átvétel feltétele.
A megvalósulási terv a jelenleg meglévő rendszer megvalósulási tervének kiegészítésével kell
készüljön, hogy a teljes rendszert tartalmazza!

5.5 JótáUási és üzemeltetés támogatási elvárások űz IL részajánlat tekintetében
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és szoftver
elemekre is kiterjedő) 12 hónap jótállást és üzemeltetési támogatást. A jótállás és üzemeltetés tá
rnogatás feltételeit a szerződés tartalmazza.
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2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján)

KEF kód
Termék (szolgáltatás) megnevezése Mennyiség, meny- Nettó egységár Nettó összár(Termékazonosító) nyiségi egység (Ft) (Ft)

1. Transzponder
3KC49161AB 12P120 1OG,12 PROG PORTS,6 RTUS 2db 2 634 000 5 268 000
3AL751 17AAAA ESWL-PHOTONICS VERS (A) WDM LP 180db 19 400 3 492 000

2. DWDM oldali hangolható modul

3AL81776ÁA XFP DWDM TUNABLE CT 2 db 966 000 1 932 000
3AL82068AA FAST EVOA SFP 2 db 392 500 785 000

DUPLEX JUMPER 3.5M - ETSI SM FOR
1AB215120056 2db 9500 19000INTERNAL CONNECTIONS

SIMPLEX JUMPER (2.350M) - NAR - SM
1AB215120057 2db 16700 33400FOR LD WHEN NO DCM PRESENT

SHORT JUMPER 230MM - VOA
1AB215120075 2db 16300 32600APPLICATION
3. 1OGE/8GFc SR (850) Miens zoo
dul
1AB390930004 SFP± 100BASE-SR/100 FC MMF -51±85 2db 169 000 338 000

Összesen ár (nettó) 11 900 000
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:

‘Te~es név (cégjegyzéknek megf~lelően): Rövid név (cégjegyzéknek ;neg/We/ó’en):
riErvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen Mű- NETvisor Zrt.
ködS Részvénytársaság

je~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyáb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-045730
Adőszám; 14023059-2~3 Uniós adószám: HU14023059

Kapcsolattartó adatai
Né\: Ligety László Beosztás: vezérigazgató-helyettes
‘Telefonszám; +36 1 371 2700 E-mail cím: laszlo.ligetv@netvisor.hu

Cím
Székhely (ot szág, it ányítószáni, váJ 05, utca, házszám):
Magyarország, 1119 Budapest Petzvál József utca 56.
Le’elezési cím, amennyiben eltér a székhelytő I (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevőpartner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

S2álnlázási cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Számlavezető bank

Ne~e: C~ Bank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10700024-04684103-51100005 HUF

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

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.* (I)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
NEM fejezet, 169. * (p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.* Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapj án:

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. töi~ EVA [2002. évi XLIII. töi~ény]:
vény]: NEM vény]: NEM NEM

Kelt: ~&r’ / L
Dr. Máthé János István

vezérigazgató

NE Tv/sor Zrt.
1119 Budapest Peizval Jussef u 5ö

Tel 3?l~27po Las 2041554
Adü’zársi s4rs25c,50~



4. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081. Budapest Csokonai utca 3,
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

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

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

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

. Ájótállás kezdőidőpontja:Megjegyzes: . ‚‚

Projektazonosito:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re henyujthatja
Éifogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: f Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

~15~ 42í~O nfo~nisz.hu

23

n rsz.hu

NISZ

Készült
Hely:

TELJESÍJÉST IGAZOLÓ J3IZONYLAT

Dátum:

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

________ Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: NETvisor Zrt.
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József. u. 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Képviseletében elj ár: Dr. Máthé János István vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt NETvisor Zrt. a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.

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

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

Budapest, 2020 ]
vitt,

Dr. Máthé János István
vezérigazgató

___________________________ NETvisor Zrt.
lllOBudapest PeizvaUozsefu 66.

3 .. . . ret 371~2?00 Fa~ 204-1664
3. ~ (1) E torveny alkalmazasaban Adn~zinl ~4fl2~fl% 2~4~

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

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működö részvénytársaság,

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

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelözéséról és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

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

bc~ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenórzötl külföldi társaság
nak,

h’-l) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal biró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetéhen a ha), bb) és he) alpont
szennti feltételek fennállnak;

c,) az a civil szervezet és a vizitársulal, amely megfelel a következő l’eltételeknek:
ca) vezető tisziségviselői megismerhetők.
cb~ a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van:
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6. számú melléklet a. riyilvántartási ~zúrnú szetződ~shez

Összerendelő táblázat

Egyéb azonosító Főeszköz Szülő eszköz NISZ szerződés Telephely Eszköz Gyártó
Gyári szám (IMEI szám, i/n db leltári száma száma Szállítási címe Szállító neve

MAC_Address) neve




