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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MSZ Zrt.,
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Bancsics
Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a!z
Cég neve:
(konzorciumvezető,
közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

1152 Budapest, Telek utca 7-9.
100064
10507326-2-42
01-09-074755
11100104-10507326-01000003
Gombos Tibor Miklós
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószáni:
Cégjegyzék szám:

NTT Magyarország Mt. (azonosító:100175)
1117 Budapest, Budafoki út 60.
100175
12655085-2-43
01-09-696931

Bankszámlaszám:

10400968-00023130-00000005

Képviseli:
Képviselő titulusa:

Simon István
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszáni:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

XS Matrix Security Solutions Kft.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
201329
25842427-2-41
01-09-292097
11742331-21418691-00000000
Mihály Tamás
ügyvezető

Nádor Rendszerház Kit
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Cég neve;
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószám;
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa;

filter;max Kft.
1118 Budapest, Muskotály utca 11.
200165
12982121-2-41
01-09-713129
10918001-00000003-39700013
Angyal Dániel Balázs
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószám:
Cégjegyzék szám;
Bankszámlaszám;
Képviseli;
Képviselő titulusa:

Symmctria Magyarország Zrt.
1139 Budapest, Váci út 91.
200478
25798555-2-41
01-10-049067
10918001-00000030-57750001
Teasdale Harold Róbert
igazgatósági tag

Cég neve:
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám;
Képviseli;
Képviselő titulusa;

Areus Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
100159
23469507-2-41
01-10-047135
11600006-00000000-64985936
Nagy Péter
vezérigazgató

Cég neve;
Székhely;
Szállítói azonosító;
Adószám;
Cégjegyzék szám;
Bankszámlaszám:
Képviseli;

Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
200747
25836965-2-13
13-09-190552
10950009-00000005-03841526
Marton László és Ilosvay Csaba

Képviselő titulusa:

vezérigazgató-helyettes és ügyfélkapcsolati és értékesítés
tamogatasi igazgato-helyettes

Cég neve;
Székhely;
Szállítói azonosító;
Adószám;
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám;
Képviseli;
Képviselő titulusa;

Noreg Információvédelmi Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. S.
200233
12395183-2-43
01-09-673565
10404027-50526753-82491001
Papp Krisztina és Szakács László Ernő
meghatalmazott és meghatalmazott
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Cég neve:
Székhely:
Szállítói azonosító:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Innomatrix Services KR
2132 Göd, Rózsa u. 27.
200616
14175620-2-13
13-09-137359
18400010-03670231-40100018
Vida Szabolcs
ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1,

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 247-517926 ill. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére „IT biztonságtecimikai megoldások és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése
2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
—

KM azonosítószáma: KMO1O7ITBT17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.
KM keretösszege: 20.000.000.000 forint ± Afa.
A 301/2018. CXII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KIvI-ben 2019. november 1 -jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.
1.2.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3.
A jelen szerződést és számlakiállítást az NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki
út 60.) teljesíti, a Szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.
A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
—

—

1.4.
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 Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (I. számú melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.
Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „Belsó’
tűzfal korszerűsítése FHLAN” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1.
számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet
(Megrendelt tennék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását és szolgáltatások
nyújtását.
—

—

—
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3.

A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1.
Felek a szerződést határozott időre, kötik azzal, bogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
3.2.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséró7 szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány)
kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő
lejártát követő napon.
Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni ajelen pontban meghatározott feltételek teljesüléséről.
3.3.
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 60. napig köteles leszállítani.
3.4.

Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye:

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez kapcsolódó
dokumentumokat a teljesítési helyszínre -1148 Budapest, Róna utca 54-56. (Vevő központi raktára)
kell leszállítania, továbbá a licenceket képviselő aktiválási kódokat, és a gyártói támogatás
igénybevételére jogosító igazolást Vevő licenceadmin(~iinisz.hu címére kell elektronikusan megküldeni.
-

Az oktatása esetében teljesítési helyszín: NISZ Zrt 1094 Budapest, Balázs Béla 35. vagy Eladó által
biztosított Budapesti helyszín.

5.
5.1.

A teljesítés módja
Hardverek szállításával kapcsolatos előírások

5.1.1. Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a
termékeket Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne étje. Az üzembe
helyezést követően a termékek csomagoló anyagának elszállítása Eladó feladata.
5.1.2. Eladó valamennyi eszközhöz kötetes mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges
valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszereléséhez
szükséges alkatrészt, valamint az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket Vevőnek átadni.
Amennyiben a szerződés teljesítése során szállított termékekhez van olyan licenc, amely a szállított
termékek működéséhez szükséges, akkor Eladó köteles ezt a termékkel együtt leszállítani Vevő részére
és a licencigazolásokat a licenceadminú~nisz.hu e-mail címre kell megküldeni.
5.1.3. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az adott
termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot (így
különösen kezdési (használati) útmutatót, forgalomba hozataira és a jótállásra vonatkozó oknmányokat,
installációs kézikönyvet, felhasználói kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó köteles továbbá
Vevőnek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban, ha magyar
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nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni vagy elektronikus
úton hozzáférhetővé tenni. Eladó fentieken túl különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek
átadni:
a) jótállás dokumentumai, (ajótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyá~5i
számát, valamint ajótál lás időtartamát)
b) hardver és szoaver 12 hónap gyártói támogatást igazoló dokumentuma.
5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
cimke (leltári szám, a továbbiakban: vonalkódos matrica) elhelyezése a terméken, valamint annak
csomagolásán. Eladónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen az eszköz elején úgy kell
elhelyeznie, hogy annak üzernszerű működést ne zavarja és a terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb
azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.
5.1.5. Eladónak a szállítást megelőző legalább 5. munkanapig fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen
szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok
mennyisége). Vevő köteles a vonalkódokat olyan módon rendelkezésre bocsátani, hogy az Eladó az
5.1.6. pont szerinti értesítést határidőben megtehesse.
5.1.6. Eladó köteles legalább a termékek beszállítása előtt legalább S munkanappal elektronikus úton
a niszkozpontirnktar(áinisz.hu címen értesíteni a szállítás időpontjáról, megadva a teljesítés helyét,
valamint telj esítési helyenként azt, hogy mely termékek szállítására kerül sor. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik
munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben atermék(ek) őrzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.1.7. Eladó eszköz szállítása esetén az 5.1.6. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről
készült összerendelő táblázatot (9. számú melléklet) a niszkozpontiraktar(ci~nisz.hu címre, mely táblázat
tartalmazza az eszközök megnevezését, gyártói termékkódját, gyári számát, leltári számát (vonalkódos
matrica), illetve egyéb eszköztípusra jellemző azonosít6t: IMEI szám, MAC address (egyedileg
párosítva). Eladó az 5.1.6. pont szerinti értesítésben megadott tennékek szállítását mindaddig nem
kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti listát és táblázatot nem adja át Vevőnek.
5.1.8. Eladó az 5.1.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyre szállítják.

6.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások
6.1. Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

6.1.1.

Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő tennékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át.

6.1.2.

A jelen szerződés keretében átadott termékek (hardver, szoftver, dokumentum) átadásátvételéről 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 (szoftver esetében),
példányszám (dokumentum esetében)),
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
-

-
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-

-

-

átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkai
kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása.
Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód
szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának
az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

6.1.3.

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

6.1.4.

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

6.2. I-Iardverek átaclás-átvételére vonatkozó szabályok
6.2.1.Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.
6.2.2.A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a
szállított hardverekre vonatkozó, jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti összerendező
táblázatot. A mennyiségi átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott
papír alapú dokumentum átadása.
6.2.3.A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
-

-

-

-

-

-

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó ajelen szerződés 5.1.6 pontja szerinti értesítésben megadott termékeket szállította-e
a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-c annak rendeltetésszerű használatához, szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak fizikai össze- és beszereléséhez szükséges
alkatrészeket,
Eladó a termékkel együtt átadta-e az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket,
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat,
valamint a műszaki leírást átadta-e vagy megadta-e ezek elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 5.1.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 5.1.7 pont szerinti összerendező
táblázatban szereplő tei-mékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

6.2.4.Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának). A szállítólevél egy
példányát az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
6.2.5.Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
-

-

a leszállított mennyiség nem egyezik meg a 2. számú (Megrendelt termék-és árlista
megnevezésű) mellékletben feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem a jelen szerződés 5.1.6 pontja szerinti értesítésben meghatározott tennéket
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szállította le,
a leszállított termék nem felel meg Jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatár0~0~~
előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem Vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges al~katrészeket,
Eladó a termékkel együtt nem Vagy nem teljes körűen adta át az előírt funkcionalitásj~oz
szükséges licenceket,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat, valamint a műszaki leírást és nem adta meg ezek
elektronikus helyét sem,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.1.4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte cl a terméken a vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 5.1.7. pont szerinti összerendező
táblázatban szereplő termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

6.3. Szoftver liceneek átadás-átvételére vonatkozó szabályok
6.3.1.Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.
6.3.2.Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek a Iiceneea’In;/;z(á~,,js:.J,u e-mail
címre megküldeni és átadni a szoftverek rendeltetésszerű, jogszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat
köteles Vevőnek átadni:
liceneigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o
a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
(amennyiben ez értelmezett),
o
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o
a licencekhez tartozó licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez
értelmezett).
jótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok.
-

-

6.3.3.Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, bogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
6.3.4.Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy
példányát az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
6.3.5.Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át
adott szoftver rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
6.4. Az oktatásra vonatkozó elvárások a teljesítés során:
6.4.l.Eladó jelen szerződés teljesítése során köteles Vevő által kijelölt összesen maximum 3
szakemberét 120 óra időtartamban felhasználói oktatásban részesíteni. Eladónak a jelen
szerződés keretében teljesített feladatokhoz kapcsolódó szaktudást kell átadnia az oktatás
során.
6.4.2.Az oktatást a megrendelői igény szerinti napon kell megkezdeni és az ott megjelölt
határidőben kell teljesíteni.
6.4.3.Eladó köteles a megtartandó oktatás időpontja előtt legalább 5 nappal Vevő részére e
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mailben megküldeni az oktatásához szükséges oktatási anyagot, amelyet ajelen szerződés
6.4.1. pontjában meghatározottakra tekintettel kell összeáHítani.
6.4.4.Vállalkozó az oktatást magyar nyelven köteles megtartani. Megrendelő oktatásban
részesített szakemberei az oktatáson való részvételüketjelenléti ív aláírásával igazolják.
6.5.
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
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A Jelen pont szerinti értesítés
inegküldése nem zárja ki jelen szerződés II. pontjában foglaltak alkalmazását.
6.6.
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.
6.7.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.8.
Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideérwe 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.
6.9.
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.
—

—

6.10. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésének alkalmazását.

7.

A fizetendő ellenérték:

7.1.
Az Eladó ajelen szerződés alapján a termékek szállítását és a szolgáltatásoknyújtását a 2. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
7.2.
7.3.
Az Eladót megillető díj teljes összege: 35.360.050,- Ft ± közbeszerzési díj + ÁFA, azaz
harmincötniillió-háromszázbatvanezer-ötven forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
7.4.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás 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 2 % ± Afa. A közbeszerzési díjat a Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
7.5.
Eladót a jelen szerződésben 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
einelhetők.
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8.

Fizetési feltételek:

8.1.

A Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizáija.

8.2.
Eladó a Jelen szerződés teljesítéséért őt megillető 7. pontjában meghatározott díjra a
számvitelró7 szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
ellenében, a Ptk. 6:130. ~ (1) bekezdésben foglaltakkal összhangbanjogosult, amit az Eladó Vevő által
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek. Vevő a Kbt. 27/A. * alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását is a Vevő
‚ji;íi’oiect’gnic./zu e—mail címén.
8.3.

Eladó egy számla benyújtásárajogosult.

8.4.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) ős a Licenc-információs adatlap (8. számú
melléklet) kitöltött és aláírt formában’

8.5.
A számlaszabályszerű kiállítása után az Eladó aszámlát Vevő nevére, Vevő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133) vagy a 8.2. pontban meghatározott Vevő elektronikus számla befogadó e-mail
címére küldi.
8.6.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
A számlán szerepeltetni szükséges:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
NISZ Nemzeti Infokomrnunikáeiós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét, címét
és az általa megadott belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa
tv’) 169. ~ szerinti előírásoknak
2 % ± Áfa közbeszerzési díjat.

8.7.
Vevő a leszállított termékek és az elvégzett szolgáltatások ellenértékét
az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) kiállítását követően
benyújtott a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdéseiben, valamint aPtk. 6:130. * (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseinek megfelelően, ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a
számlának és mellékleteinek Vevő általi központi iktatójába történő kézhezvételétől vagy az
elektronikus e-mail címre (8.5’ pont) történő beérkeztetésétől számított 30 napon belül átutalással fizeti
meg Eladónak. Amennyiben a számla tartalmi, illetve fonnai okokból nem befogadható a 30 napos
fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.
-

-

-‚

-

8.8.
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.
3.9.
Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155.
kamatot fizet Eladónak.
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(1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi

1’

8.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

8.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.12. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a .‚Nyilatkozat Partner adatairól
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.
8.13. 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 jővedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.14. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külf~5ldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között j ogsegély
igénybevétele nélkül.
8.15.

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

8.16. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
8.17. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékehii kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó tennékek szerepelhetnek.
8.18.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

9.

Teljesítésigazolás

9.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, Eladó átadta a lincene
igazolást (elektronikusan), valamint a 12 hónap gyártói támogatás igénybevételére jogosító igazolást,
megtartotta az oktatást.
9.2.
Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés
esetén kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (3. számú melléklet). Eladó a Teljesítést Igazoló
Bizonylat mellé köteles osatolni ajelen szerződés 8. sz. mellékletét képező Licene-információs adatlapot
kitöltött és aláírt formában.
9.3.
Vevő jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.
9.4.
Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja.
9.5.
Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portáíon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
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felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor
a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
9.6.
Vevőnek az eladó kezdeményezése előtt
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

10.

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzítei~i a

Jótállás, gyártói támogatás és jogszavatosság

10.1. Eladó Jelen szerződés keretében szállított hardverre és szoftverre (ideértve a hardverek
működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket) Jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott
12 hónap jótállást és 12 hónap gyártói támogatást vállal. Ajótállási idő és a gyártói támogatás kezdete
a termék mennyiségi átvételének az időpontja. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás
rendelkezései irányadók.
10.2. Eladó garanciát vállal a Jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szemben jelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek, továbbá, hogy
jelen szerződés keretében leszállított hardverek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és
egyéb) hibától.
10.3. Eladó a Jelen szerződés teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között hibabejelentési
lehetőséget biztosít Vevő Számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli visszaigazolással.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
o
telefon: ±36-1-482-95-03
.
E-mail-en: service.desk.hu©global.ntt
10.4.

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartahnaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (amennyiben releváns típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
a meghibásodás helyszíne (elszállítási/visszaszállítási helyszín),
lubabejelentés száma.

—
—
—
—
—

10.5. Hardverhiba esetén a hibát Eladó a meghibásodás helyszínén, a “Következő munkanapi
csereeszköz szolgáltatás” biztosítás keretében köteles elhárítani: amennyiben délután 3 óra előtt indul el
a hibabejelentés folyamata, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha délután 3 óra után a
következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A meghibásodott eszközöket Eladó köteles
elszállítani. Amennyiben Eladó a hibát kettő munkanapon belül nem hárítja el, késedelmi kötbér
fizetésére köteles, melynek mértékét Jelen szerződés 11. pontja tartalmazza.
10.6. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.7 pont szerinti
munkalap aláírásával igazolja.
10.7. Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
-

a megjavított tennék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
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10.8. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
az Eladó tulajdonába kerülnek.
10.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótátlási kötelezettségét nem Vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
10.10. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó
viseli.
—

—

10.11. Szoitverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.
10.12. Eladó jótállás keretében a 10.1 pontban meghatározott idő alatt az alábbiakat biztosítja:
-

-

bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoüverfrissítéseihez;
a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó
szoftver&issítések díjmentes letöltési lehetősége.

10.13. Eladó a 10.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekébenjelen az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt az elérési utat (adott esetben
a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 10.12 pontban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét.
10.14. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjoga) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadahna vagy védjegye), amely Vevőnek
ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
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.
—

—

-

-

10.15. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjcgyoltalom 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 szerzőijogi, szabadalmi és egyéb harmadik
fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1
Amennyiben Eladó a jelen szerződésben és mellékleteibcn meghatározott kötelezettségét
késedelmesen teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, Úgy az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem vagy meghiúsulás) fiiggően késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

11.1. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alattnapio,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20
A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített terméklszolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
%.
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időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést
felmondani/elállni,
11.2. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértékejelen 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. 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.
11.4. Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11 .5. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

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, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)
d)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
jelen szerződés lO.14.,l2.4., 12.8.-12.9. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
Eladó valamely
az a)-e) 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
megszűnését határozta el.
12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el 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
megszíínésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.7.

Az azonnali hatályú fehnondás 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, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-
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-

7 ~

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 k,) 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 Ic,) pont kb,) alpontjában meghatározott feltétel.
13.

Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
információkat, 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.
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 atitoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
választása szerint ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

—

-

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

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Könyves János Zsolt
Beosztása: Infrastruktúra létesítési és tervezési osztályvezető
Levelezési címe: 1148 Budapest, Róna utca 54-56.
Mobiltelefon száma: ±36307333526
telefon száma: 06-1-459-4200
e-mail címe: Konyves.Zsolt®nisz.hu,
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—

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Wollner László
Cyber Security Director
1537 Budapest Pf.: 453/171
±36 1 482 9500
±36 30 9500656
laszlo.wollner~global.ntt

14.2.
Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:
Név: Bakos Béla
Beosztás: Kormányzati adatközpont ás rendszerüzemeltetési ágazati igazgató
Telefon: ±36305764722
E-mail: Bakos.Bela@nisz.hu
és
Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és infrastruktúra üzemeltetési igazgató
Telefon: ±36209628584
E-mail: juhasz.attila~nisz.hu
14.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
14.1.,
14.2.
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű kőzléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
14.4. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek 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 Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6.
cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése
alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja
szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz
szükséges mértékben és ideig.
14.5. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói 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 összefflggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés megszűnésének időpontjáig— amennyiben a szerződés időtartama alatta
kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb
-
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írt körben ás célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkaváHa~óik 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
kerölhetnek.
14.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.), va]amint a GDPR rendelkezéseit.
14.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy rninden,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.
-

-

-

-

14.8. 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 kézbcsítés 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 küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek
tekinteni.
—

—

14.9. 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.

Vjs Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy ineghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. Ajclcn pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:
a)
b)
c)

természeti katasztrófák (villámcsapás, tbldrcngés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
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d)
e)
1)

háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgós~f~5
rekvirálás Vagy embargó;
sztrájk, felkelés, Forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, po1gárhábor~ és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. Amennyiben vis rnaior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul Írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerííen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
15.4. A vis rnaiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
15.5. Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, Vevőnek jogában áll választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt Felmerült
kárát.
—

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.2. 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.
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4.

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

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl.
16.6. 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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjogjövőbeni gyakorlásáról isle 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.
16.7. Jelen szerződés fő szövegének és inellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
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16.8. 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
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létreJött fent
hivatkozott KM, továbbá sz alábbi mellékletek;
I.
2.
3.
4.
S.
6.
7.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet;
számú melléklet:
számú mellékelt:
számú melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
Licencinformációs adatlap
Összerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap
Jóváhagyólag fiják alá.
-

Budapest, 2020.
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Budapest, 2020.
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Banesics Ferenc’
.ö~ s1o’g~’~’~
vezériga~j~cjizet~ lnfokomm®~c’ UsflS~
NISZ Zrt~g~pea Mük~ RflZVéflY
Vevő
‚0~’j 8’~’j~pe&t. C&oko’~aI utc& 3.
~
.

Simon István
ügyvezető
NTT Magyarország Kft.
Eladó

51.

Záradék:
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. ~ (3) bek. rendelkezése értelmében a hallgatási szabály alkalmazásával a közbeszerzési elJárás
lezárható.
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1. számú me11Q~j~t
Műszaki leírás
NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt.

MŰSZAKI LEÍRÁS
BELSŐ TŰZFAL KORSZERŰSÍTÉSE
(FH MUNKAÜGYES LAN)
-
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TARTALOMJEGYZÉK:

1.

BEVEZETÉS

3. oldal

2. A BESZERZÉS CÉUA, TÁRGYA

3. oldal

3. ATEUESÍTÉS HELYE

3. oldal

4. AZ AJÁNLATTEVŐ FELADATA

3. oldal

5. JELENLEG OZEMELŐ ESZKÖZÖK

3. oldal

6.

KÖVETELMÉNYEK

3. oldal

7.

MINTAKDNFIGURÁCIÓ

4. oldal
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1. BEVEZETÉS
A NISZ Zrt. Kormányzati Adatközpont és Infrastruktúra üzemeltetési igazgatósága által
üzemeltetett Úgynevezett munkaügyes hálózat (FH LAN) biztonságáért egy külső (Cisco ASA
5585) és egy belső tűzfalpár (Check Point 12600) gondoskodik. Ezek garantálják az FH LAN_ban
lévő alkalmazásrendszerek, adatbázisok és felhasználók védelmét.
2. A BESZERZÉS cÉSA, TÁRGYA

A belső tűzfal licencei lejártak. Megújításuk közel olyan költséggel járna, mint egy
újabb korszerűbb tűzfalra történő csere. Az előzőek miatt egy Új belső tűzfalpár
beszerzése a cél.
3. A TEUESÍTÉS HELYE
Eszközök esetében: NISZ Zrt., 1148 Budapest, Róna u. 54-56. Központi raktár
Adminisztrátorok oktatása esetében: NISZ Zrt 1094 Budapest, Balázs Béla 35. számú telephely
vagy a szállító telephelyén, de mindenképpen Budapesten
4.

AZAJÁNLATTEVő FELADATA

Az eszközök a helyszínre szállítása a NISZ Zrt. telephelyére
Az adminisztrátorok (3fő) tudásának megfelelő szintre emelése az új eszközök biztonságos
üzemeltetéséhez 120 órában.
5. JELENLEG ÜZEMELŐ ESZKÖZÖK
Két darab Checkpoint 12600 (sn.: 1211B02934, 1248B00326) és szoftveres Checkpoint
management eszköz.
6. VONATKOZÓ ELVÁRT MŰSZAKI FUNKCIÓK, ELVÁRÁSOK
A beszerzendő eszközöknek a következő funkciókat kell biztosítania és a lenti paramétereknek
kell megfelelnie:
-

-

-

-

Minimum 2db 10Gbps SR optikai port
Legalább 16 darab 10/100/1000 RJ45 interfész támogatása
Dedikált 10/100/1000 RJ45 menedzsment interfész
Redundáns, hot-swap tápegység és merevlemezek
Az eszközben található HDD-ket lehessen RAID-be is szervezni és legyen SSD támogatás
Maximum 2RU magas kiépítés
Támogasson hardveres bypass-al rendelkező interfészeket
Legyen lehetőség az interface kártyák bővítésére min. következő port típusok legyenek
támogatottak: 25/40/100 G interface-ek
Adjon lehetőséget gyártó által támogatott módon memória bővítésre
Az eszközön legyen LCD panel
Kötelező elvárás, hogy korlátlan VPN kapcsolatot biztosító termékkel kompatibilis legyen
a megajánlott megoldás
Kötelező PS, tűzfal, Antibot, Application control, URL szűrés funkcionalitások
Minimum 4Gbps valós körülmények között mért teljesítmény, az összes funkcionalitás
bekapcsolása esetén
Legalább 1024 VLAN támogatása
lPv4 és lPv6 támogatás
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Legyen képes egy hálózati interfész forgalmát több Cpu core-on feldolgozni (multi-queue)
802.3ad passive és active link aggregation
Layer 2 (transparent) és Layer 3 (routing) mode
Minimum 4 Gbps produktív forgalom védelme (a teljes átmenő forgalom vizsgálatával,
szoftveres bypass használata nélkül)
A megoldás támogassa a bash szkriptek futtatását
A megoldás rendelkezzen teljes API támogatással mind op rendszer és MGMT szinten is
A megoldás min. 8000 application control szignatúrával rendelkezzen
Lights-Out Management
Adjon lehetőséget teljes rendszer és beállítások (snapshot) szintű mentésre és
visszaállításra
Adjon lehetőséget Radius és/vagy Tacacs integrációra (adminisztrációs hozzáférés)
Támogassa az adminisztrációs szerepkörök létrehozását
Biztosítson lehetőséget az egyes IPS vizsgálatok erőforrás igényének monitorozására
(hibakeresés, hangolás)
Adjon lehetőséget a rendszer SNMP alapú monitorozására
Támogassa a parancssoros packet capture lehetőségét (nem gyorsított forgalom)
Dinamikus terhelés megosztás a processzormagok között
Szoftverfrissítések kezelése az eszköz webes felületén
Támogassa, az un. Rétegeket a biztonsági szabályzatban (legyen lehetőség un. Ordered és
inline layerek használatára)
Támogassa az un. Egységesített szabályrendszert, azaz egy szabályzatban lehessen Tűzfal,
alkalmazás kontrol és url szűrési (L3-L7) szabályokat mobile access szabályokat definiálni
A megoldás támogassa a konkurens adminisztrátorokat, egyszerre több admin is
dolgozhasson a rendszeren
A megoldás támogassa,~hogy egy adminisztrátor több különböző munkamenet (session)
használhasson egyszerre
Biztosítson lehetőséget Sandboxing, Spam, Antivirus funkcionalitásokra
Biztosítson lehetőséget legalább 14 Gbps IPS áteresztőképesség a gyártó által ajánlott
profil használatával, IMIX forgalom esetén
Biztosítson lehetőséget legalább 3.2 millió konkurens kapcsolat kezelése
Biztosítson lehetőséget legalább 200.000 Új kapcsolat kezelése másodpercenként (64 byte
HTTP response)
12 hónap gyártói támogatás

7. MÁN LATKÉRŐ ÁLLTAL JAVASOLT ÖSSZEÁLLÍTÁS
No:
1.1
1.2

Megnevezés
15400 Next Generation Threat Prevention & SandBlastTM (NGTX) Appliance
Enterprise Collaborative support iyear for hardware

1.3
1.4

8 Port 10/100/1000 RJ4S interface card
Enterprise Collaborative support lyear for hardware
Smart-i 410 Next Generation Security Management Appliance for 10 gateways
(SmartEvent & Compliance 1 year)
Endpoint Access Control package for 1 year. Provides endpoint firewall and VPN
remote acess
Additional/Replacement 1TB Hard Drive for 15XXX and 23XXX series appliances
Eladó által tartott oktatás felhasználói tanfolyam

1.5
1.6
1.7
1.8

-
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Mennyiség
(db)
2
2
2
2
1

1

300
2
120 óra

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Komi. rendelet 46. * (3) bekezdése alapján közli, bogy
valamennyi termék esetében elfogadja a megadott termékkel egyenértékű műszaki megotd~st,
illetve terméket. Az egyenértékűséget sz ajánlattevőnek kell igazolnia, sz elvárt tulajdonságok
szetint minden funkció, modul, support szolgáltatás, operációs rendszer támogatás stb.
tekintetében.

0lda123133

2.számú melléklet
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
T’t
C e

Termékazonosító
KEF kód

meRnevezés
Termék

Menn ylseg

Mennyiségi
egység

Szerződés
azonosító

Egység
(nettó Ft)
ár

Összesen
(nettó Ft)ár

idő
Szállítási
(nap)

Jótállási
(hónap),idő

CPAP-SG1 5400NGTX

15400 Next
Generation Threat
Prevention &
SandBlastTM
(NGTX)_Appliance
Enterprise
Collaborative
support iyear for
hardware
8 Port 101100/1000
R’J45 interface card
Enterprise
Collaborative
support lyear for
hardware
Smart-i 410 Next
Generation
Security
Management
Appliance for 10
gateways
(SmartEvent &
Compliance 1 year)
SandBlast Agent
advanced zero day
protection and
automated forensic
analysis for
endpoints for I
year

2

db

KMOIO7IT
BT17

12 497 540,-

24 995 080,-

30

12

2

db

KMO1O7IT
BT17

2 135,-

4 270,-

30

12

2

db

1 235 800,-

2 471 600,-

30

12

2

db

KMO1O7IT
BT1’7
KMO1O7IT
BT17

2 135,-

4 270,-

30

12

1

db

KMO1O7IT
BT17

2 135 078,-

2 135 078,-

30

12

300

db

KMO1O7IT
BT17

6 352,-

1 905 600,-

30

12

2.

CPCES-COSTANDARD-ADD

3.

CPAC-8-1CINSTALL
CPCES-COSTANDARD-ADD

4.

5.

CPAP-NGSM41O

6.

CPEP-SBA-IY

-
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7.

CPAC-HDD-1t~~ AdditionallReplace
INSTALL
ment 1TB Hard
Drive for 1 5XXX
and 23XXX series
appliances
ITBT_SZOLG74
Eladó által tartott
oktatás
felhasználói
tanfolyam

_________________

8.

2

db

IQ’40107fl’
BT17

422 076-

844 152,-

30

12

____________

_____________

120

óra

KMO1O7IT
BT17

25000,-

3000000,-

30

12

____________

_____________

____________

Összesen ár
Ft_(nettó)

_________________

-

Közbeszerzési díj

I

Áfa kulcs

I

35 360 050,-

2%

I

Ft (nettó)

I

707 201,-

27%

I

ÁfaFt

I

9738 158,-

Bruttó összesen ár Ft

O~da1 25/33

45 805 409,-

3. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
Teljesítést Igazoló Bizortylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

VáHalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:

NISZ

Képviselő (I) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Nemzeti Infokornmunikáeiós
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/SzálLító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, 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 Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott e~iéb devizában

Devizanem:

Érték:

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

Megrendelő képviselője (I)

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (2)
i-36 1 459 4200

@:~

info@nisz.hu
Oldal 26 / 33

rűsz.hu

4

4. számú melléklet
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az állaniháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Céguév:
Székhely:
Cégjegyzékszám;
Adószám:
Képviseletében eljár;

Nádor Rendszerház Kit
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
01-09-074755
10507326-2-42
Gombos Tibor Miklós

Cégnév;
Székhely:
Cégjegyzékszám;
Adószám;
Képviseletében eljár;

Nfl Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
01-09-696931
12655085-2-43
Simon István

Cégnév:
Székhely;
Cégjegyzékszám:
Adószám;
Képviseletében eljár;

XS Matrix Security Solutions Kft.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
01-09-292097
25842427-2-41
Mihály Tamás

Cégnév:
Székhely;
Cégjegyzékszám:
Adószám;
Képviseletében eljár;

filter:max Kft.
1118 Budapest, Muskotály utca 11.
01-09-713129
12982121-2-41
Angyal Dániel Balázs

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

Symmetria Magyarország Zrt.
1139 Budapest, Váci út 91.
01-10-049067
25798555-2-41
Teasdale Harold Róbert

Cégnév;
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám;
Képviseletében eljár;

Areus Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
01-10-047135
23469507-2-41
Nagy Péter

Cégnév;
Székhely;
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
13-09-190552
25836965-2-13
Marton László és Ilosvay Csaba

Cégnév;
Székhely:
Cégjegyzékszám;
Adószám;
Képviseletében eljár;

Noreg Információvédelmi Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
01-09-673565
12395183-2-43
Papp Krisztina és Szakács László Ernő
01da127!33

Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

Innomatrix Services Kit
2132 Göd, Rózsa u. 27.
13-09-1 37359
14175620-2-13
Vida Szabolcs

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Nádor Rendszerház Kit, NTT
Magyarország Kft., XS Matrix Security Solutions KR., filter:max KR., Symmetria Magyarország Zrt.,
Anus Zrt., Invitech ICT Services Kit, Noreg Információvédelmi Kit, Innomatrix Services KR. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ-t
haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ jogosult
felmondani, vagy attól elállni.
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(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. át/át!, aló 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
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan beltóldi vagy kUlibIdi jogi személy Vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be,.) nem minösül atársasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külmldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
Ca,) vezető tisztségviselöi megisinerhetők,
cb~ a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselöi 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-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RŐL

Azonosító adatok:
~eljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Nit Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Nfl Magyarország Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság
~égjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-696931
‚Adószám: 12655085-2-43
Kapcsolattartó adatai
Név: Berta Zsolt

Uniós adószám: HU12655085

‘T’elefonszám: ±36302889581

E-mail cím: zsolt.berta~global.ntt

Beosztás: Senior Account Manager

Cím
székhely (ország, irányítószóm, város, utca, hózszóm):
1117 Budapest, Budaf’oki út 60.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszóm):
1537 Budapest Pf.: 453/171
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irón yítószám, vóros, utca, házszóm):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irónyítószám, város, utca, hózszám):
Számlavezető bank
Neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme: J-IUF
10400968-00023130-00000005
Kulonos adozasra vonatkozó információk (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) ________________________________
Pénzforgalmi elszámolás [áfa
Különbözet szerinti
‘b~zámIázás [áfa tv. 169. 5
tv. XIII/A. fejezet, 169. 5 (h)]:
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
fejezet, 169. 5 (p,qj]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.5 Alanyi mentesség [áfa tv. XIII,
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
(n)]:
fejezet]:
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

Kelt
Cégszerű aláírás
01da129/33
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0
Licencinformációs adatlap
LICENCATADO ALTAL KITOLTENDO

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (aclóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

________________

________________

________________

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. RUF, EIJR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):
.

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előf~zetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Dátum______________________________

Installation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Users
Core
Nem
Nem

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

Server ± CAL
Egyeb
‚

Nem

Licencátadó Vagy gyártó cégszerű aláirása
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NISZ
Kitöltési útmutató
Nyilvántartási 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, elérhetősége (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
szoftverterniéket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Ternsékii~fonnációk
Licenc jogosult neve: A szoüver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése ős verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertennék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnuinber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártój ának pontos neve.
lVlennyiség: A tennék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. IIUF, EIJR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Lieenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a tennék telepített példányok darabszáma
alapján lieeneelendő.
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 szervertennéket szerver és Miens alapon licenceljűk.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
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NISZ
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 lieene 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
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtaitama kezdő
és végdátunrmal.
Előtizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdáturna.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (‚p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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