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Szerződés nyilvántartási szám: .~ Á~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

KEF azonosító: 20030

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Adószám: 10585560-2-44

Bankszámlaszám: K&}1 Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001

Képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő);

másrészről sz

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Azonosító: 100061

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cégjegyzék szám: 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44

Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051

Képviseli: Kucska Árpád

Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a

WSH Mt.

Azonosító: 100115

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.

Cégjegyzék szám: 01-09-461038

Adószám: 12048898-2-43

Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285

Képviseli: Nemes Csaba

Képviselő titulusa: ügyvezető
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és az

Enterprise Communications Magyarország Kft.

Azonosító: 200191

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.

Cégjegyzék szám: 0 1-09-875754

Adószám: 13835462-2-41

Bankszámlaszám: 10300002-10317104-49020013

Képviseli: Bari András

Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató helyettes

és a

Datron Távközlési Zrt.

Azonosító: 201327

Székhely: 1105 Budapest, Martinovics tér 4.

Cégjegyzék szám: 01-10-048021

Adószám: 24149903-2-42

Bankszámlaszám: 14100608-20969849-01000004

Képviseli: Rácz József

Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a

Soloron 40 Kft.

Azonosító: 201327

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

Adószám: 25811852-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-296389

Bankszámlaszám: 10700323-69998878-50000005

Képviseli: Teasdale Harold Róbert

Képviselő titulusa: ügyvezető
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és az

SCI-Hálózat Távközlési és Ilálózatintegrációs ZRt.

Azonosító: 200082

Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.

Cégjegyzék szám: 01-10-043883

Adószám: 12402179-2-42

Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005

Képviseli: Kocsis László

Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a

4iC Nyrt. (volt HIJMANsoft Kft.)

Azonosító: 100032

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Cégjegyzék szám: 01-09-062054

Adószám: 10239025-2-44

Bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004

Képviseli: Hegedüs Judit

Képviselő titulusa: ügyvezető

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

Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az
alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.). szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése -

2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO 101-011 OITBT17
KM aláírásának dátuina: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.

A 301/2018. CXII. 27.) Korm. rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.
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KM keretösszege: nettó 20.000.000.000 Ft ± Áfa, azaz nettó húszmilliárd Forint ± általános forgalmi
adó.

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 1. részében a közbeszerzésekró’l szóló 2015. évi
CXLIJI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdés c) pontja szerint lefolytatott „Az RSA
ARCHER GRC rendszer szoftver elemeinek gyártói támogatása, valamint az RSA Archer GRC
üzemeltetési és fejlesztési támogatása” tárgyú közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) 1. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra
vonatkozó - beszerzési igényének megvalósítására Jött létre. Az eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő
tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen vállalkozási Szerződést kötik. Vállalkozó vállalja, hogy
jelen vállalkozási szerződést szerződésszerűen teljesíti.

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó benyújtott ajánlata,
a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívás és dokumentáció, mely fizikailag nines a
szerződéshez csatolva.

2. A szerződés tárgya

2.1. A létrejött Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az I.
számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt
termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatások nyújtásának igénybevételéhez
szükséges jogosultság biztosítását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az EURO ONE
Számítástechnikai Zrt. teljesíti.

2.3. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak mellékleteiben
kerültek meghatározásra.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor, de legkésőbb azonban hatályba lépést követő 15
munkanapon belül átadja Megrendelőnek az I. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített
elemekből álló szolgáltatások a műszaki leírásban meghatározott időtartamig történő
jogfolytonos, igénybevételére való jogosultságot hitelt érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt
dokumentumot.

3.2 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, amennyiben mindkét fél a
szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

3.3 A szerződés hatályba lépésének feltétele a mindkét fél általi aláírás.

3.4 Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

4. A teljesítés helye

4.1. A papír alapon átadásra kerülő dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8.
szám alatt kell átadni ajelen szerződés 14.1. pontjában megjelölt kapcsolattartónak, illetve meg
kell küldeni elektronikusan a licenceadmin@nisz.hu valamint másolatban a licensz@nisz.hu
email címekre is.

5. A teljesítés módja
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5.1. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében köteles átadni az 1. számú mellékletben (műszaki
leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint
nevesített elemekből álló szolgáltatásokhoz való jogosultságot.

5.2. A Megrendelő hibabejelentését alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
Web Cím: https://community.rsa.com!cases (08.00-17.00 óráig minden nap)
Telefonszám:+44 1344 781100 (08.00-17.00 óráig munkanapokon).

5.3. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
—hibát bejelentő személy neve, beosztása,
—meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
—észlelt hibajelenség leírása,
—hibabejelentés száma,
— telephely megnevezése

5.4. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkal.

5.5. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie
kell. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

5.6. Megrendelő— minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben — lehetővé teszi Vállalkozó képviselőinek belépését a szolgáltatás ellátásához
igazodóan Megrendelő által megjelölt helyszínekre.

5.7. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

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

5.9. Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a KM-ben
szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.10. Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

5.11. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5.12. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
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6.2. Vállalkozót megillető díj teljes összege a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
árak, egységárak alapján: 36.134.784,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz liarmiuchatmillió
százbarmincnégyezer-bétszáznyolcvannégy forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi
adó.

6.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza-bályi
rendelkezések az irányadóak.

6.4. A 6.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza különösen a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek ajótállás
költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat.

A termékek ára tartalmazza a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét
is.

6.5. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő a Vállalkozón keresztül
fizeti meg.

6.6. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Vállalkozó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak összege a
számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vállalkozó a teljesítésről 1 db számla benyújtására jogosult.

7.2. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. ~ (I) és (6) bekezdéseiben,
valamint Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapj án kiállított számla ellenében,
az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított
és mindkét Fél által aláírt — a számlához tartozó — Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) aláírt formában. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.3. A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Megrendelő a Kbt. 27/A. *
alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök, valamint nyújtandó szolgáltatások
megnevezését, azok TESZOR számát;

- közbeszerzési díj összegét;
- a számlán fel kell tüntetni a Megrendelő nevét, a jelen szerződés Megrendelő által megadott,

belső azonosításra szolgáló azonosító számát;
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámla számot és a bank nevét, az adószámot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa

tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
- a számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások/termékek szerepelhetnek.



7.5. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozóhoz. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.6. A jelen szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

7.7. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (I)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.9. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.3. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.10. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeliiggésben 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
csölckentésére alkalmasak.

7.11. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

7.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

7.13. Megrendelő a szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést és előre fizetést kizárja.

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

7.15. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeBiggésben 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.

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

8. Teljesitésigazolás

8.1. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott dokumentum átvételét követően haladéktalanul, de
legkésőbb tizenöt napon belül köteles kiállítani Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját
jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

8.2. Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó
a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításához szükséges, jogosultság igénybevételét hitelt
érdemlően igazoló dokumentumot nem adja át.

9. Jótállás

9.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében leszállított jogosultság vonatkozásában teljes körű jótállást
vállal a KM-ben részletesen meghatározott feltételek szerint és időpontig.

7 ti~l



10. Jogszavatosság

10.1. Megrendelő sz ellenértékének megtizetésével a Jelen szerződés keretében kifejezetten
Megrendelő Számára készített, Megrendelő részére átadott, a szerzői Jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény hatálya alá tartozó művek vagyoni Jogát megszerzi határozatlan időre, melynek
keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díJfizetés nélkül
átruházhatJa, átdolgozhatJa, többszörözheti, átdolgoztathatja és többszörőztetheti. Megrendelő
Jelen pont szerinti Jogosultsággal Jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik
személlyel módosíttatni.

10.2. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan Joga (p1. szerzői Joga, szabadalma vagy
védjegye), amely a Megrendelő Jelen szerződés szerinti Jogainak megszerzését, gyakorlását
korlátozza vagy akadályozza.

10.3. Vállalkozó kijelenti és garantálJa, hogy a Jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett Jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló —

rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

10.4. Vállalkozó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és Jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Megrendelő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.5. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Vállalkozót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.

10.6. Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen Jelen szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő Jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.

11. Kötbér

11.1. Amennyiben Vállalkozó Jelen szerződésben meghatározott valamely feladatát nem
szerződésszerűen teljesíti és olyan okból nem teljesíti, amelyért felelős, úgy az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) fflggően, késedelmi vagy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.

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

11.3. Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles vagy a szavatossági
igények teljesítésére a Megrendelő választása szerint. A hibás teljesítési kötbér alapja a jelen
szerződés nettó vállalkozói díja. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20 %.

11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke a nettó fizetendő ellenérték 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése
miatt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést
felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
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11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a ICIvI X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Vállalkozót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

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

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

11.9. A Megrendelő jogosult sz esedékessé vált késedelmi kötbér összegét a vételárból visszatartani a
Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

12. A szerződés módosítása, megsziintetése 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.

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- Vállalkozó megsérti jogszavatossági vállalását,
- jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
- Vállalkozó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

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

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

12.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143.
~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

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

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

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

l2.lO.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.



13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
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 Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.

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

13.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kőtelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azom~ali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Gál Ferenc
Beosztása: Senior elektronikus információbiztonsági
referens
e-mail címe: gal.ferenc~nisz.hu
Telefonszáma: ±3618966477

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Barha Gábor
Beosztása: GRC Tanácsadó
e-mail címe: barha.gabor~euroone.hu
Telefonszáma: ±36 1 358 6350
Mobiltelefon száma: ±3620 258 3103

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Hári Krisztián Péter
Beosztása: Elektronikus információbiztonsági
igazgató
e-mail címe: hari.krisztianpeter@nisz.hu
Telefonszáma: ±3618962710

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
c-mail címe: varga.dezso~nisz.hu
Telefonszáma: ±3618964155
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14.3. Felek jelen 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 közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

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

15. Vis Major
15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás via

maior eredménye.
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,

amelyek a Feleknek érdekkőrén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek
be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák
vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen;

- természeti katasztrófák (villámcsapás, Földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
- tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges eselekmények, mozgósítás, rekvirálás

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

terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

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

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll
— választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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

16.3. 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 tájékoztatni.

16.4. 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.

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

16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, ateljesítéssel 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.

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés
helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása
nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési
dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként
rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.

16.8. Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő’ védelméről és az i/yen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 20 16/679 rendeletét (GDPR) és az abban
foglaltaknak megfelelően járnak el.
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16.9. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról .. a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó
tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.1O.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő közbeszerzési

2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése,
ajánlattételi lapnak megfelelően kitöltve)

3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)

5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, I példányt
Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Buda est 2020 ~lfl~’A ilL

Bancsics Ferenc
NISZ Zrt. .

‚ ~gó

~sZ~ ‘:.,~‚~‚ ‚tW~’~
~ ~~ 3.

~ ~3U~”~

műszaki leírása)

meimyisége, egységára, ára (az

EURO
Válla.
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7..

Műszaki leírás

1. számú melléklet

A beszerzés tárgya az RSA ARCHER GRC rendszerek szoftver elemeinek gyártói támogatása az 1.
részajánlatban foglaltaknak mivel a gyártói támogatás 2019.12.20-án lejárt, valamint az RSA Archer
GRC üzemeltetési és Fejlesztési támogatása a 2. részajánlatban foglaltaknak megfelelően.

Az ajánlattevőnek a 2. részajánlat vonatkozásában az ajánlat részeként csatolnia kell az RSA Archer
termékek gyártójának (vagy a gyártó Magyarországi képviseletének) cégszerűen aláírt nyilatkozatát
arról, hogy az ajánlattevő RSA Archer GRC eszközök gyártói, üzemeltetési és fejlesztési támogatásának
nyújtására jogosult.

1. részajánlat: RSA ARCHER GRC rendszerek gyártói támogatása

A Konnányzati Adatközpont hformációbiztonsági irányítási rendszerének (a továbbiakban: IBIR)
támogatásához kialakított RSA ARCHER GRC rendszer és a kapcsolódó szoftver elemek gyártói
támogatásának biztosítása 2020.12.20-ig a folytonosság érdekében az alábbi feltételekkel:

Az RSA által biztosított gyártói támogatás az alábbiak szerint:
o Munkanapokon 8-17 óra között email alapú és telefonos csatornák biztosítása a technikai

támogatásra: a rendszerrel kapcsolatos technikai kérdések fogadására és megválaszolására a
táblázatban közölt válaszidőkkel:

Súlyosság Első válaszidő Kommunikáció
gyakorisága

Kritikus: A rendszer kritikus funkciói nem 2 óra (8-17h) Napi egy,
működnek munkanapon

Magas: A rendszer teljesítménye 4 óra (8-17h) 2-3 naponta,
drasztikusan romlik, a rendszer egyéb munkanapokon
funkciója nem működik.
Közepes: A hiba során a funkcionalitásban 8 óra (8-17h) Heti egy
és a performancia csökkenése nem
tapasztalható.

Kérés/kérdés 12 óra (8-llh) Havi tíz

o RSA ARCHER GRC szoftver komponensek biztosítása a szerződés időtartamáig.

o Hozzáférés biztosítása a gyártói RSA ARCHER GRC támogató rendszerekhez és
tudásbázishoz 7x24 órában.

A Kormányzati Adatközpont mm-ének támogatásához kialakított RSA ARCHER GRC inf~astruktúra
támogatásához igénybe venni kívánt szolgáltatások:
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RSA Archer IT Controls Assurance Perp

RSA Archer IT Risk Management Perp

RSA Archer Top-Down Risk Assessment Perp

RSA Archer Key Ii~dicator Management Perp

RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment Perp

RSA Archer Policy Program Management Perp
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Meny- Nettó Nettó
Cikkszám Meny

Termék (szolgáltatás) megnevezése nyiseg nyiségi egységár összár(Termékazonosító) egység (Ft) (Ft)

RSA Issues Management Pcrp Basic Maint $1100 4032 db 736 2 967 552
GRC-ISSUE-P-T5-B 25,000-49,999 user

RSA IT Cntrls Asrn Perp Basic Maint $/100 4032 db 1 371 5 527 872
GRC-ITCTRL-P-T5-B 25,000-49,999 user

RSA IT Risk Mgmt Perp Basic Maint $/100 4032 db 1 371 5 527 872
GRC-ITRSK-P-T5-B 25,000-49,999 user
GRC-RSKINV-P-T5- RSA Top-Dwn Rsk Assmt Perp Basic Maint $1100 4032 db 1 371 5 527 872
B 25,000-49,999 user
GRC-KEYIND-P-T5- RSA Key md Mgmt Pcrp Basic Maint $/100 4032 db 1 371 5 527 872
B 25,000-49,999 user
GRC-BTUPRSK-P- RSA Bot-Up Rsk Assmnt Perp Basic Maint $/100 4032 db 1 371 5 527 872
T5-B 25,000-49,999 user
GRC-POLICY-P-T5- RSA Policy Prgm Mgmt Perp Basic Maint $/100 4032 db 1 371 5 527 872
B 25,000-49,999 user

36 134Mindösszesen: 784
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3. számú melléklet

N[SZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.• • H-108l Budapest, Csokonai utca 3
• 6-NY6 Nyilatkozat partner Adatairól

NISZ

NYJLATKOZAT PARTNER AI)ATAIRÓL

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően) EURO ONE
Számítástechnikai Zrt Számítástechnikai Zrt.

Cé2ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (ínegfélelő aláhúzandó): 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44 Uniós adószám: HU10649297

Kapcsolattartó adatai

Név. Barha Gábor Beosztás GRC Tanácsadó

Telefonszám~ ±3620 258 3103 E-mail cím: barha.gabor~euroone.hu

Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, zrányítószátn, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:

Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám). 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám). 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Számlavezető bank

Neve UniCredit Bank

Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480051 Bankszámla devizaneme: HIJF

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
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Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: nem nem

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,q,)]: nem

Fordított adózás [áfa tv. 1 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
nem fejezet]: nem VI. fejezet]: nem

Milyen tevékenység alapján: - Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KWA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: nem nem nem

Cégszerű aláírás
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4. számú melléklet
NISZ Nemzeti hfokommunikációs Szolgáltató Zn

H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült

Rely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozó/ SzáHító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ aláírója) (a TIB jóváhagyója)

NISZ
Nemzeti b~fokommunikációs
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 (száHitólevél, 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.
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Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft): C

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Cégjegyzék szám: 0 1-10-041733

Adószám: 10649297-2-44

Képviseletében eljár: Kucska Árpád vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
a nemzeti vagyanról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.

13 5(1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi 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 adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

2Qk .~tCeín 4,1

a
Kucska Ár~ád/ezérigaz4at&(~ ~‚ ~

EURO ONE Szánításteclmi~Z~b~LJ’ J

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadőról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kü1~ldi
társaságnak,

bit) 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;

c,) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

Ca) vezető tisztségviselöi megismerhetők,

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,

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