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Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zárikörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Adöszám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám; K&H Bank Nyit. 10403239-00027183-00000001
Képviseli; Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről az
Nfl Magyarország Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzék száma 01 09696931
Adószáma: 12655085243
Bankszámla száma; 10400968-00023130-00000005
Képviseli; Simon István ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt; Felek) között alulírott helyen ás napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

I) Megrendelő „A Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszerka
pacitásának bővítése, hardver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártúi tá
mogatása “ tárgyában a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott Ic. Az eljárásban
Megrendelő, Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek ajelen Vállal
kozási szerződést (a továbbiakban; Szerződés) kötik.
2) Felek megállapítják, hogyjelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizika
ilag nem csatolt alábbi dokumentumok: a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentu
mai, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3) Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerző
dés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen vállalkozási
szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb elő
írásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat
is.
Megrendelő kijelenti, hogy ajelen Szerződés megkötését megelőzően, a közbeszerzési eljárás lefolyta
tása során a Vállalkozóval közölt minden olyan —elsősorban műszaki feltételt és körülményt — amely a
Szerződés teljesítése tekintetében lényeges információnak minősül, és ami kihatással lehet ajelen Szer
ződésben foglaltak teljesítésére.

4) A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A Szer
ződés törzsszövege valamint inellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegének ren
delkezései alkalmazandóak, Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő Szerződés
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt,jelen Szerződés tár
gyára vonatkozó korábbi megállapodások hatályukat vesztik (Tel jességi záradék). /
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5) Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazá
sában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás ás gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű
Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó elvállalja a Műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás)
szerinti feladatok ellátását.

1.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját, a szál
lítandó eredménytermékeket továbbá a teljesítés egyéb követelményeket a Szerződés I. sz. mellékletét
képező Műszaki leírás tartalmazza.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS mESE, HELYE

2.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy

a) Támogatási szerződés jöjjön létre Megrendelő, valamint a Belügyminisztérium között a kormányzati
célú hálózatok továbbfejlesztéséről~ a fejlesztések ütemezésérá’l~ összhangban a Digitális Nemzet Fej
lesztési Program meg’.’alósitásával tárgyú, 1101/2016. (III. 3.) Korm. határozat alapján.

b) A Megrendelő által „A Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszer hard-
ver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártói támogatása, valamint szállító támo
gatása” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményeképp Megrendelő részére biztosításra kerül
jön a Műszaki leírásban hivatkozott DDOS gyártói támogatás 2020. december 17. napjáig.

2.2. Teljesítési határidő:

a) Vállalkozó, a b) pont szerinti feladat biztosítását leszámítvajelen szerződés (a továbbiakban: Szerző
dés) szerinti feladatait, a Szerződés hatályba lépésétől számított 45. napig köteles elvégezni.

b) Vállalkozó a Műszaki leírás szerinti gyártói támogatást a mennyiségi átadás-átvétel napjától 2020.
december 17. napjáig köteles biztosítani.

c) Vállalkozó, a b) pont szerinti gyártói támogatás nyújtását alátámasztó gyártói-és licenc igazolást az
a) pont szerinti határidőig köteles átadni Megrendelő részére.

2.3. Megrendelő a 2.2. a) pontja szerinti feladat esetén biztosítja az idő előtti teljesítést.

2.4. Teljesítés helye:

a) Vállalkozó az eszközöket mennyiségi átadás-átvétel céljából Megrendelő 1148 Budapest, Róna utca
54-56. szám alatti központi raktárába köteles szállítani, ahonnan a nyilvántartásba vételt követően Vál
lalkozó a b) pont szerinti helyszínekre továbbszállítja.

b) Vállalkozó az eszközök szállítását, valamint a bővítést az alábbi helyszíneken kell elvégeznie:

1148 Budapest, Róna utca 54-56. szám és 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. (szerverterem)

c) A dokumentumok leadásának a helye a 1134 Budapest, Csata u. 8. szám

d) A licencigazolásokat Vállalkozónak a licensz(á~nisz.hu és a licenceadmin(á~nisz.lm elektronikus le
vélcímekre köteles megküldeni.

3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
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3.1. Vállalkozót megillető díj teljes összege: 249 401 368,- Ft ± ÁFA, azaz Kétszáznegyvenkilenemil
hó — négyszázegyezer — háromszázhatvannyolc forint ± AFA. Vállalkozó, szerződésszerű teljesítés
esetén egy darab számla kiállításárajogosult.

3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irány
adóak.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért a Vállalkozó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nemjogosult, további költségek megtérítését semmilyenjog
címen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót ter
heli.

3.4. Elszámolás, számlázás:

3.4.1. Vállalkozó számlát a 3.1. pont szerinti díj teljes összegével jogosult kiállítani a 3.4.2. pont alapján.

3.4.2. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést igazoló Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizony
lat (TIB -2. számú melléklet) kiállitását követően jogosult számlát kiállítani. A TIB kiállitásának felté
tele a feladat szerződésszerű teljesítése, melyet Vállalkozó az 5.11. pontban meghatározottjegyzőköny
vekkel igazol.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás

3.5.1. Vállalkozó a teljesítésigazolással elismert vállalkozási díj ellenértékére aszá,nvitelró7 szóló 2000.
évi C. lörvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenébenjogosult. A benyúj
tandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt TIB csatolása, Licencin
formációs adatlap (5. sz. melléklet) kitöltött és aláírt formában, továbbá ajelen szerződésben előírt to
vábbi mellékletek.

3.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy aniermyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi teljesítését adó-
igazolás benyújtásához illetve köztartozásnientes adatbázisban való szerepléshez köti, Úgy Megrendelő
ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

3.5.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. neve, címe, és általa megadott belső azonosításra
szolgáló vállalkozási jelen szerződés számot,

- aszámlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVH. törvény
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, TESZOR
számát,

- fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
- a számlán Fel kell tüntetni a Vállalkozó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószá

mát,
- a számlán fel kell tünteliii a „számla” elnevezést.
Amennyiben Vállalkozó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie:
- az Afa tv. 175.~-a szerinti előírásoknak.

3.5.4. A számlát Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti
ki, a Ptk. 6:130. ~ szerint, a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.

3.5.5. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megren
delő központi iktatójába (1389 Budapest, PL: 133,) vagy a Megrendelő elektronikus számla befogadás
(? i,n’oiee(a~nis:.Jzz, e—mail címére küldi.



3.5.6. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) megje
lölésével küldi meg a Vállalkozó részére. A Vállalkozó jogszabályi előírásoknak, illetve ajelen szerző
désben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Megrendelő nem ta
gadhatja meg.

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

3.5.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155, * (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vál
lalkozó a számlát nem ajelen fejezetben meghatározott (postafiók vagy e-mail) címre nyújtja be, vagy
a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

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

3.5.10. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. mellékletkitöltésével és
a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).

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

4. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozó köteles ajelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat teljesí
teni.

4.2. Vállalkozó köteles ajelen szerződésben meghatározott valamennyi feladatát a jogszabályoknak, a
jelen szerződésnek, valamint ajelen szerződés mellékleteinek megfelelően szerződésszerűen teljesíteni.
Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely ajelen szerződés tel
jesítését, eredményét és a teljesítési határidőt érdemben érinti, vagy befolyásolja.

4.3. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelő számára valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt köteles nyilatkozni arról
is, bogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.4. Vállalkozó által megnevezett alvállalkozók listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.5. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, bogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Meg
rendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha

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

b) Vállalkozó kőzvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
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4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy — Szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott fel
adatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel,jogosultságokkal és kellő szabad kapa
citással rendelkezik, így a Jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes’

4.8. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért. szer
ződésszerűségéért és teljes körüségéért’ A Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható legna
gyobb gondossággal végezni’

4.9. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel tör
ténő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Megrendelőt haladék
talanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad.
A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Amennyiben a figyelmeztetés elle
nére kéri a Megrendelő az utasítása végrehajtását, minden ebből eredő felelősség illetve kár a Megren
delőt terheli.

4.10. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt folyamatosan,
szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában tájékoztatja.

4.11 .Ameimyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztatja
Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

4.12. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó Számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teUesítést, Úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy
minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett —

kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre
láthatóan akadályba ütközik.

4.13. Vállalkozó ajogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy Felel, mintha a telje
sítés során magajárt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan
kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

4.14. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.

4.15. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők, a megbizással összefüggő feladataikat a legjobb szak
mai tudásukkal látják el.

4.16. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai ma
gatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.

4.17. A szerződés és a szerződés teljesítése során keletkező Összes leírás, dokumentáció, kezelési utasí
tás, levelezés és egyéb okmányok magyar nyelven készülnek. Megrendelő képviselőinek, illetve mun
katársainak közreműködésével zajló szóbeli egyeztetések magyar nyelven történnek.

4.18’ Vállalkozó feladata a tennék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges vonal
kódos, leltárszámos egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint
a termék esomagolásán. Vállalkozónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. a termék teteje)
Úgy kell elhelyeznie, bogy annak üzemszerű működést ne zavaija és a terméken/csomagoláson elhelye
zett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le. Megrendelő a vonalkódokat a szerződés hatályba lépését
követő második munkanapon az Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

4.19. Vállalkozónak jelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul fel kell vennie a kapcso
latot Megrendelő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonal-
kódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, át
adandó vonalkódok mennyisége stb.).

4.20. Vállalkozó köteles legalább a tennék szállítása előtt öt munkanappal írásban értesíteni Megrende
löt a szállítás időpontjáról’ Az értesítésnek tartalmaznia kell a NISZ-es szerződésszámot, szállítandó
eszközök megnevezését, a termékek gyári számát, a termékek vonalkódjának és leltárszámának listáját,
elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx). Vállalkozó a termékek szállítását mindaddig
nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti 6. számú melléklet táblázatot (továbbiakban összerendelő
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táblázat) nem küldi meg Megrendelőnek az eszkoznyilvautartas@nisz.hu és niszkozpontirak
tar@nisz.hu e-mail címre.

4.21. Az 4.20. pont szerinti értesítési kötelezettség ehnulasztása esetén Megrendelő a leszállított tennék
tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti
időben a termék(ek) őrzéséről Vállalkozó költségére és veszélyére Megrendelő gondoskodik.

4.22. Vállalkozó a Műszaki leírásban tételesen felsorolt dokumentumok olyan időpontban kell megkül
deni Megrendelő felé. hogy Megrendelőnek legalább 5 munkanapja rendelkezésre álljon azok átnézé
sére —ás adott esetben javításra visszaküldésére —a minőségi átadás-átvétel előtt.

4.23. Vállalkozó, köteles a teljesítés során bevonni a 2. sz. értékelési részszempont során bemutatott
alábbi szakembert: Szabó Gergely Attila

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen szakember személye kizárólag Megrendelő előzetes hozzájáru
lásával módosítható, a Kbt. 138. * (4) bekezdésében foglaltak betartása mellett.

5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő, a szerződésszerű teljesítés esetén ajelen Szerződésben meghatározottak szerinti vál
lalkozói díj megfizetésére köteles.

5.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani.

5.3. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó szerző
désszerű teljesítését nem hátráltathatja, valamint az így feltárt esetleges hiányosságról a Vállalkozót
tájékoztatni kell. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta
vagy nem megfelelően végezte el.

5.4. Az átadás-átvétel mennyiségi ás minőségi átvételből áll.

5.5.A mennyiségi átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a száll ítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Vállalkozó a jelen szerződés 2. számú mellékletében megadott termékeket szállította-e le

(szenirevételezéssel megállapítható paraméterek ás darabszám szerint),
- Vállalkozó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges tar

tozékokat (ideértve Megrendelő által előírt tartozékokat is),
- a lieencigazolások, a licencinformációs adatlap, valamint a gyártói támogatásról szóló iga

zolás átadásra került-e

5.6. Megrendelő a sikeres átvételt a sikeres átadásról készült átadás-átvételi jegyzőkönyv és szállítólevál
aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Megrendelő nevének, székhelyének, valamint jelen szer
ződés azonosító számának), melynek egy példányát az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

5.7. Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bánnelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállitólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Vállalkozó nem ajelen szerződés 2. számú mellékletében megadott termékeket szállította-e

le,
- Vállalkozó a termékicel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használatához szükséges tartozékokat (ideérte Megrendelő által előírt tartozékokat is),
- a liceneigazolások, a liceneinformációs adatlap, valamint a gyártói támogatásról szóló iga

zolás átadásra nem vagy nem teljes körűen került sor,

5.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzí
teni:

- az átadás-átvétel időpontja ás helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve ás beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
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- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Megrendelő
megtagadta,

- Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.9. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre ajelen 5.
fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.10. Minőségi átadás- átvétel keretében a Műszaki leírásban meghatározottak szerint szükséges iga
zolni a rendszer elvárt kapacitáson történő működését. A minőségi átadás-átvételről Felek jegyzőköny
vet vesznek fel. Ajegyzőkönyvből megállapíthatónak kell lennie legalább annak, hogy a Műszaki leírás
szerinti tesztelés sikeres volt—e’

5.11. A mennyiségi-, valamint a minőségi átadás-átvételről készült jegyzőkönyv a T~ kötelező mellék
letét képezi.

6. A TELJESÍTÉS MÓDJA

6.1. Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a 9.4. pontban megnevezett személyek
jogosultak.

6.2. Vállalkozó feladatait a Műszaki leírás előírásai alapján köteles elvégezni és az ott felsorolt termé
keket köteles átadni Megrendelő részére az 5. fejezetben foglaltak szerint.

7. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓTÁwLÁS

7.1. Vállalkozó késedelembe esik, ha ajelen Szerződés 2.2. a) és c) pontjában meghatározott feladatait
olyan okból, amelyért felelős, annak esedékességekor szerződésszerűen nem teljesíti (késedelmes
teljesítés).

7.1.1’ A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
naptári napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.

7.2. Amennyiben Vállalkozó ajánlatában, a 2. részszempont során »igen” választ adott (Igy hibást
teljesítést követ el, ha megszegi a Szerződés 4.23. pontjában meghatározott feladatát (szakember
bevonása) olyan okból, amelyért felelős. annak esedékességekor szerződésszerűen nem teljesíti
(késedelmes teljesítés). A hibás teljesitési kötbér mértéke: napi 1%. Minden olyan nap hibás
teljesítésnek minősül, amely során Vállalkozó nem tett eleget a 4.23. pont szerinti kötelezettségének.
Vállalkozót terheli annak bizonyítása, hogy a 4.23. pontban foglaltakat betartotta. A kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a. A kötbér alapja a nettó vállalkozói díj.

7.3. Vállalkozó jelen Szerződés céljának meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni.

7.3.1. Megrendelő jogosult a meghiúsulást megállapítani különösen akkor, ha a Vállalkozó késedelines
teljesítése vonatkozásában a Megrendelő által meghatározott póthatáridő olyan okból, amiért felelős
eredménytelenül telik el, vagy a vállalkozói késedelem olyan mértékű, hogy az a Megrendelő oldalán
teljesítéshez fűződő érdekmúlást eredményez, továbbá amennyiben a Megrendelő által kiszabott
késedelmi kötbér eléri a kötbér maximumát és Megrendelő az említett okok bármelyike miatt a
szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó
Vállalkozói díj értékének 25%-a.
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7.4. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult a vállalkozási díjba beszámítani.

7.5. Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6.187. *-áxiak (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, bogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

7.7. Felek tudomásul veszi a Ptk. 6:186. ~ (1) bekezdésében foglaltakat.

7.8. Jótállás

7.8.1. Vállalkozó az általajelen szerződés teljesítésének keretében nyújtott szolgáltatásokl al kapcsolat
ban az igazolt teljesítés időpontjától számított 12 hónap időtartamig terjedő jótállási kötelezettséget vál
lal.

7.8.2. Felek tudomásul veszik a Ptk. 6:171-6:173. ~-ban foglalt rendelkezéseket.

7.8.3. Vállalkozó az általa jelen szerződés keretében kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a teljesí
tése keretében átadott termékek / nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megíelelnek a jelen szer
ződésben meghatározott feltételeknek és műszaki követelményeknek, a megrendelői elvárásoknak, va
lam int a jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak jelen szerződés céljának
betöltésére.

7.8.4. Vállalkozó, a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényei teljesítésének köteles ingyenesen
eleget tenni.

7.8.5. Ajótállási, illetve szavatossági idő alatt Megrendelő által bejelentett jótállási, illetve szavatossági
igények ajótállási, illetve a szavatossági idő lejárta után is érvényesíthetők.

7.9. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése nemjelenti harmadik személyekkel kö
tött egyéb szerződéseik megsértését. Kijelentik továbbá, hogyjelen szerződés megkötésének pillanatá
ban nincs tudomásuk arról, hogy a jelen szerződés megkötése vagy teljesítése harmadik személyek jo
gait sértené.

7.10. Vállalkozó kijelenti, hogy ajelen szerződés szerinti feladatai teljesítése érdekében kizárólag jog-
tiszta szellemi termékeket használ fel, amelyek saját szellemi alkotását képezik, illetve amelyek tekin
tetében jogot szerzett azok jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő felhasználására. Vállalkozó ki
jelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi va
gyoni értékű joggal (szerzői jog, védjegy, szabadalom, használati minta, ipari minta, know-how, licenc,
stb.) rendelkezik, amelyek ajelen szerződés keretében által szállított dokumentumok és szolgáltatások
vagy annak részei használatára vonatkozóan felmerülhetnek.

8. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK

8.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi a jelen szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és hasznosítási jogát. Kijelenti, hogy
azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és
egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe
tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások
kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra
történő másolást, továbbtervezését valam int az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem
vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva
kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési
felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a
Megrendelő általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen
pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a



vállalkozói díj magában foglalja.

8.2. A Megrendelő a rendelkezés jogát kiköti, a Vállalkozó a szellemi alkotást csak Saját belső
tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti;
ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.

9. KAPCSOLATTARTÁS

9.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó Jelen
Szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban
értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és he
lyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban
kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattnrtó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódositást nem igényel.

9.2. Felek képviseletében ajelen Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag
az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. Ajelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció ki
zárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott sze
mélyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek’

9.3. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi sze
mélyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Sági Gábor János

Beosztás: osztályvezető

Telefon: ±3617958 194

E-mail: saQi.~aborjanos(ü~nisz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Berta Zsolt

Beosztás: Senior Account Manager

Telefon: ±36302889581

E-mail: zsolt.berta~ü~lobal.ntt

9.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolására
(beleértve az egyes feladatok elfogadását igazoló teljesítés igazolás aláírását is) az alábbi személy jogo
sultak:

Varga Dezső vezérigazgató-helyettes és Ádám Csongor ágazati igazgató

9.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesí
téséről haladéktalanul gondoskodnak.

9.6. Szerződő Felek rögzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesítés)
szerzödésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,

- tértivevényes ajánlott levélben,

- visszaigazolt e-mailben vagy 7:



- visszaigazolt telefax útj án — megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

9.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik jog
hatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett.

9.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. I-Ia a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett
az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesílés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

10.1. Felek ajelen Szerződés teljesítése során tudomásukrajutott mindcn tényt, adatot ás valamennyi, a
működésüket érintő információt, üzleti titkot bizalmas, Harmadik felek által meg nem ismerhető infor
mációnak tekintenek ás ezen információk körére titoktartási kötelezettséget vállalnak ajelen Szerződés
időbeli hatálya alatt és azon túl is. A hannadik fél által meg nem ismerhető információt a másik fél
írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására sem
milyen formában. Ezen információkat Felek kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
használhatják. Amennyiben a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségét valamelyik fél megszegi,
úgy a sérelmet szenvedett fél a titoktartási kötelezettség megszegéséből származó igazolt kárának meg-
térítését követelheti a másik féltől.

10.2. A 10.1. pont szerinti titoktartási kötelezettség nem vonatkozik

- az olyan információkra, melyek köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha a
nyilvánosságra kerülésük abból származik, hogy valamelyik fél a titoktartási kötelezettségét megszegte;

- az olyan információkra, melyek kiadását jogszabály, különösen a Kbt. 43. ~ (3) bekezdése ás a Kbt.
44. ~ (2) bekezdése, továbbájogerős bírósági vagy hatósági döntés kötelezően előíija.

10.3. Megrendelő tájékoztatja a Tervezőt arról, bogy amennyiben a Szerződésben rögzített feladatok
ellátásához a Tervező részére minősített adat megismerése vagy felhasználása válik szükségessé, úgy
ebben az esetben a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. to~~rvényben foglaltak és a Nemzeti
Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010.
(Hi 26.) Konn. rendeletben foglaltak alapján járnak cl.

10.4. Felek ajelen Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes, illetve különleges adatok
vonatkozásában az Európai Parlament ás a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR), valamint az
infonnációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírá
sainak megfelelően járnak cl. Fenti titokartási ás adatvédelmi rendelkezéseknek az alvállalkozókkal és
a szakemberekkel való ismertetése és betartatása a Tervező feladata és felelőssége.

10.5. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a másik fél jogosult a jelen
Szerződéstől azonnali hatállyal elállni/ a Szerződést azonnali hatállyal (‘elmondani.

10.6. A Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltét
lenül szükséges.

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

10



11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak
figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

11.2’ Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a Szerző
dést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik Fél (a Vállalkozó, illetőleg a Megren
delő) a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja, illetve olyan szerződésszegést követ el,
amelyhez Jelen szerződés a felmondás lehetőségét irja elő.

11.3. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés Megrendelő részéről történő felmondása,
elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy Jogosultságok gyakorlását nem zárja ki,
illetve nem korlátozza.

11.4. A szerzödésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegés
sd okozott igazolt kárát.

11.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bánnely okból történő megszűnése esetén Vállal
kozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kap
csolatosan részére átadott, vagy birtokábajutott adatot, információt, dokumentumot Riggetlenül az adat
hordozó jellegétől.

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Vál
lalkozó nem Felelős, úgy Felek kötelesek egymással elszámolni.

11.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

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

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely
olyanjogi személyben vagy személyes Joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fermáll a
Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143. * (3) bekez
dés a) és b) pont).

12. VIS MAIOR

12.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a
VállaUcozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, más tennészeti vagy ipari
katasztrófák, karanlén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefiiggésben kell
állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesitéssel vagy meghiúsulással,
mely összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

12.3. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a Megrendelő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

12.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem
teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről
írásos értesítést küld és a Felek a már teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével elszámolnak
egymás felé. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

p
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13. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékozlatni.

13.2. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon
belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján Vagy ezzel összefliggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására, hatáskörtől függően a Budai Központi Bíróság, illetve a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.3. Ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog—különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvre és a Kbt-re - rendelkezései az irányadók.

13.4. A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényílnek fogadják el.

13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni 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.

13.6. Jelen Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Nyilatkozat a nyertes ajánlattevő jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
5. számú melléklet: Licencinformáeiós adatlap
6. számú melléklet: Összerendelő táblázat

Budapest, 2020. október Budapest, 2020. október Á~.

Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:

~~Y
Bancsics Ferenc . Simon István

‚
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1. számú melléklet

V. FEJEZET
Közbeszerzési Műszaki leírás

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdése alapján közli, hogy valameny
nyi termék esetében elfogadja a megadott termékkel egyenértékű műszaki megoldást, Illetve
terméket.

Egyenértékűség alapján a megajánlott termék(ek)nek a jelenleg működő rendszerrel 100%-ban
kompatibilisnek kell lennie, funkcióvesztés nélkül.
Az egyenértékűséget (kompatibilitást) az ajánlattevőnek minden kétséget kizáróan igazolnia kell.

A beszerzés tárgya a Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszerkapa
citásának bővítése, hardver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártói tá
mogatása, Illetve az implementációhoz szükséges szállítói támogatás az alábbiaknak megfele
lően.

A Nemzeti Távközlési Gerinc védelmét biztosító DDoS védelmi rendszerkapacitásának bővítése,
hardver és szoftver elemeinek gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártói támogatása

A beszerzés tárgya: A kapacitás bővítés a jelenleg meglévő hardver és szoftver architektúra ka
pacitás bővítését jelenti a jelenlegi 10 Gbps-ről 20 Gbps-re, beleértve az előfizetéses szolgáltatá
sok elérhetőségét és a gyártói támogatást a teljes hardver és szoftver architektúrára.
A gyártói szolgáltatás előfizetői és támogatási időszak nyújtását 2020. december 17-ig kell bizto
sítani.

Műszaki leírás

Jelenleg 10 Gbps kapacitásig biztosítva van a védelmi rendszer hardver és szoftver elemeinek
gyártói szolgáltatás előfizetése és gyártói támogatása 2020. december 17-ig. Jelen beszerzés ke
retében biztosítandó gyártói támogatásnak az Újonnan beszerzendő eszközökre és szolgáltatá
sokra kell kiterjedni. Jelenleg meglévő eszközrendszer, amelyre a támogatás biztosított és amely
nek bővítése szükséges:

9006000
048

9070110 .

Security „~ Subscription (SUS) Defensepro 6010 551. and Defen
for DefensePro 60 10 ODoS Behavio- sePro 6010 Annual Security Up

ral Protection and IPS date Subscription

APSolute vision RTU

9070107

9062196
S

APSolute vision Reporter

4

Right to Use (RTU) for managing 6
physical and 60 virtual instances

subscriDtion

9062206
S

Standard Support for 10Gbps Plug-
gable Optics Singlemode LR

1900147
0015

Standard Support for 10Gbps Plug-
gable Optics Multimode SR

APSolute vision Reporter (AvR)
software license providing historical
~ .--

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement 3

Standard Support for Alteon D-5208S
Deliver- I2GIODS-

vL2/1 6GBISSLÍHDD

910189S

9068074
S

Standard Support for Alteon 5208-
Second AC Power Supply - Factory

Installed

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement

Standard Support for DefenseFlow
Behavioral Detection and Scrubbing

CenterConirol for 1000 Protected Ob
jects

12 ‘

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement
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1906007
IS

1927013
S

1920137
0025

900145

Standard
Supportfor
IjefensePro
60-20 PS

and Behavi
oral Pro
tection

10Gbps
Pluggable

Optics Sing
lemode LR

Supportfor
10Gbps

Pluggable
Optics Sing
lemode LR

License upgrade per unit For Defen
sePro 6010 SSL and DefensePro 6010

7x24 technical support, NBD Advan
ced Replacement — where available

Pluggable Optics tori.) Alteon
4208/SFP+, 5208J5FP+, 522415FP1-,
6024’SFP+, 64201SFP+, 7612JSFP+,

72201SFP+, 8420/SFP÷.2.) Defen
sePro 6/SFP+, DefensePro

x420/SFP+, DefensePro 20160/SFP+,
DefensePro 200/400/SFP+.

7x24 technical support, NBD Advan
ced Replacement — where available

7x24 technical support, NBD Advan
ced Replacement — where available

timode SR

Standard Support for Radware Flow
Collector 2000

Standard Support for APSolute Vision
— VA

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement

Standard Support for DefensePro 60-
10 IPS and Behavioral Protection

7x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement

lID Retenlion option

47x24 technical support, NBD Ad
vanced Replacement

Specialized technical support option
that allows you to retain the hard

disk drive (l-IDD) of a failed device 6
eligible for Return Material Authori
zaUonjRM~yRadware~iipport

A beszerzendő eszközök, szolgáltatások leírása (a megléVő rendszerelemek kapacitásának bőví
téséhez szükséges tételek):

2

____Upgrade Existing 3x inline D-Pro 60-10 to fl-Pro 60-2O&Supp~prt___
DefensePro 3

. 60-10 IPS &
Behavioral
Protection -

Upgrade to
Base 9010500019 DefensePro

Product 60-20 IPS
and Behavi

oral Pro
tection -

. Software
Oolion

3

3

Standard
Support 1920138002S

Security Up
date

Subscription

Base (SUS) for DefensePro 6020 SSL and Defen~ Pr d 9006000047 DefensePro sePro 6020 Annual Security Update
O uc 60-20 DDoS Subscription

Behavioral
Protection
and IPS .

APSolute APSolute Vision Analytics software Ii-

‘ An cense providing real time and historical: Base 9000000006Y1 AMS’Tt -i security reporting and analytics for De
Product «~ fensePro vB, Total 400 Gbps attack ca

~ attack ca~a- pacity lyearsubscription. Price inclu
‚ city-i’t’~ar dessupport.

New ProductslServices

5 Base
Product 9062196

6 StandardSupport

2

2

90621965

Standard

Base
Product 9062206

8 StandardSupport

Pluggable Optics for I ) Alteon 3
42081SFP+, 520S/SFP-i-, 5224/SFP+10Gbps 60241SFP+, 6420JSFP+, 761 2/SFP+,

Pluggable 7220fSFP~, 8420/SFP+ 2 ) Defen
Optics Mul- sePro 6ISFP+. DefensePro
timode SR x42OISFP+, DefensePro 20160/SFP-’-,

_______ Defensepro 200Í400ISFP+

90622068

Standard
Supportfor

10Gbps
Pluggable

Optics Mul
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A predefined discounted package that

9 Base 999450 Silver SN- offers 64 hours of consulting, instalProduct eld Package lation and workshops wiU~out having to
-~ ________ pe required scope of wrkupfront.

DefensePro 4
10 ‘ ~Ba:e 999118 Level I On- Selfguided, Webbased eLearning

(O UC line Training _______________________________________________

Door to Door shipping under DDU
terms (Delivery Duty Unpaid). Rates

Shipping are valid for destinations within the EU
Base 990003001 costs for I only. For destinations outside of the

Product unit-. DDU EU and for APAC destinations please
(IntI) approach your sales admin or Order

Management team for AdHook quota-
__________________ ____________________ [ tion.

Mennyiségi átadás keretében kell átadni a bővitéshez szükséges hardver elemeket.

A minőségi átvétel keretében a Megrendelő terheléses (20gbps) és TCP/UDP alapú DDoS szimulációs
teszteléssel ellenőrzi a rendszer elvárt kapacitáson történő működését.

Nem képezi az ajánlattétel tárgyát a már meglévő és fent tételesen felsorolt eszközökre vonatkozó tá
mogatás biztosítása, melyet Ajánlatkérő más szerződés terhére vesz igénybe.
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a . nyilvántartási Számú szerződés 2. számú melléklet
sot

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NISZ

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó! Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

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

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut) terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, Illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. Ateljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-
átvételi jkv., minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a tel
jesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szak
terület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

±36 1 459
4200 nfo@ntsz.hu i’s? hu
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a . nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklet

~ ~ ~ 6-NYG Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NENIZETZ ]NI’OKOMMUNIKÁCIÓS
SZOlGA JÁrÓ ZRt

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá- Nfl Magyarország Kit
tolt Felelősségű Társaság

Cé~je~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-696931

Adószám: 12655085-2-43 Uniós adószám:HU12655085

Kapcsolattartó adatai
Beosztás: Senior Account Manager

Nev: Berta ZSolt

Telefonszám: ±36 302889581 E-mail Cím: zsolt.berta~global.ntt

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1117 Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
1537 Budapest Pf.: 453/171

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (ország, irányítószám, város, utca; házszám):
Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca; házszám):

Számlavezető bank

Neve:

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, ott IGEN-t) ________________________________

Pénzforgalmi elszámolás
[áfa tv. XIII/A. fejezet,
I 69.*.(h)]:
Fordított adózás [áfa tv.
169.~.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv, XV.-XWI.
fejezet. I 69.~.(p.gj]:
Alanyi inentesség [áfa tv.
XIII. fejezet]:

Önszámlázás [áfa tv.
169.~.(l)]:

törvény]:
KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

Tevékenység alapján men
tes[áfa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. tör

‚‘.‘ vény]:
Kelt: .L’P~Q . ~ :.

X Cegszeru alaira& a~’
- ~0~~zag~’ ‘
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. nyilvántartási Számú szerződés 4. számú melléklete

A nyertes ajánlattevő jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Szolgáltató a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában niegnevezett alvállalkozó(ka)t.

2.A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem állú ak) a közbeszerzési eljárás so
rán előírt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2020

Vállalkozó részéről:

Simon István

ügyvezető
NTT Magyarország Kft.
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N I S Z . nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

34-NY6 Ucencinformációs adatlap 7.0

Ucencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok ___________________________________________________________________

Szerződésszám:

Számlaszám (adóügyi): _________________________________________________________________________

A beszeriéshez kapcsolódó
megrendelés száma:

Licencátadó adatai ___________________________________________________________________

Cég neve: ___________________________________________________________________

Kapcsolattartó neve, elérhető

sége (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. HUF, FUR,
USD): _________________________________________________________

Közbeszerzési díj (%): _________________________________________________________________________

Licenc kezdődátuma
(év.hó.nap): __________________ ________ _____________ ________ ______________________

Server
Metrika: Installation Users ± CAL

Processor Core Egyéb
Szoftverkövetés vagy termék
frissítés: Igen Nem

Szoftverkövetés frissítésre jo
gosít: Igen _______ Nem _______ _____________

Szoftverkövetés időtartama

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

Előfizetés (subscription): Igen ________ Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap - I
Eltérő kiadások használatának
lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának
lehetősége (downgrade

rights): Igen Nem

Nyelvi verziók használatának
lehetősége: Igen Nem

Dátum___________________________ __________________________________________________

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0

Kitöltési útmutató

Nyilvántartósi 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 licencát
adói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.

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

Termékinformációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megne
vezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Part-
number stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

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

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

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

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

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
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N I S Z 34-NYG Licencinformációs adatlap 7.0

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

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

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

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

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

Szoftverkövetós vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc 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 érvé
nyességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

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

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

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

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (down~rade 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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Összerendelő táblázat

. nyilvántartási számú szerződés 6. számú melléklete

02/2020 VIGUT I. melléklet

Leltári Típusszám Megnevezés Gyári szám Egyéb azonosító Fő- db Szülő NISZ szer— Telepliely Szállító neve Eszköz
azonosító azeszközön (IMEI szám, esz— eszköz ződés Szállítási Gyártó

MAC Address) köz leltári száma címe neve
i/n száma*

Megjegyzés:*
Fia (főeszköz i/N) n-el jelölt azaz beépülő artozék elem, akkor kell ezi a celiát tölteni a főeszközének leltári számával

NISZ
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NTT
NTT Magyarország Kit.
1117 Budapest
Budafoki út 60.
Tel: 1 482 9500
Fax: 1 482 9501

www.hello.alobal.ntt

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Simon István, mint a NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.,
adószám: 12655085-2-43 ) cégjegyzésre jogosult képviselője

m e g h at aim a z o m

Deim Lászlót (lakcím: 1221 Budapest, Alkotmány u. 25. szig.sz.: 946643RA, ailyja neve:
Nagy Ilona) és Woliner Lászlót (lakcím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u 15. Yr/I 1.
szig.sz.:764178BE, anyja neve: Molnár Edit), hogy a(z)

&1’M.~ h3~g?.2

‚ mint Ajánlatkérő által,
A ‘w.E ~
tárgyú eljárás során különös tekintettel a NTT Magyarország Kft., az ajánlattevő teljes körű
képviseletére, különös tekintettel a NTT Magyarország Kit, nevében történő
kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre, az ajánlati dokumentáció elkészítésére, szignálásra,
eayüttes aláírására (különösen a felolvasólap és a nyilatkozatok) az ajánlat benyújtására,
valamint a ajánlatkérővel történő teljes körű kapcsolattartásra. Jelen meghatalmazás annak
visszavonásáig hatályos.

Kelt: Budapest, 202;~

Deim László Wollner László
Kereskedelmi igazgató Biztonsági üzletág vezető
Nfl Magyarország K~. ]Sfl Magyarország KfL

1’iSk’ tfrTMagyarorszag Kitmeghatalmazott ~y’j,y1 ~yiBp., Budafoki Út ~9ghatalmazott
12655O85-2~43

Simon István
Ugyvezető

Nfl Magyarország KR
meghatalmazó

Tanú 1 Tanú 2
Név: ~ ~‚‘‚ Név: ‚ct~ 57~ ~
Cím: &Dlt ~ ~ Cím: ‚ttfl ‘~kDA~Eb7 ~A~ÁD1 t~

Személy ig. szám: 3 %~ Személy ig.szám: ~ M
Aláírás: Aláírás: ~ 2~




