szerzodes nyilvantartasi szam:
VALLALKOZASI SZERZODES'

gyartoi tamogatas beszerzese

amely letrejott egyreszrol a
NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Azonosito: 20030

Szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cegjegyzekszam: Cg. 01-10-041633
Adoszam: 10585560-2-44

Szamlavezeto penzintezet, bankszamlaszam; K&H 10403239-00027183-00000001
Kepviseleteben eljar: Bancsics Ferenc Vezerigazgatd
mint Megrendelo, a tovabbiakban: Megrendelo
masreszrol az
EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.
Azonosito: 100061

Szekhely: 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Cegjegyzek szam: 01-10-041733
Addszam: 10649297-2-44
Bankszamlaszam: 10918001-00000057-22480037

Kepviseli: Kucska Arpad
Kepviselo titulusa: vezerigazgato
WSH Kft.

Azonositd: 100115

Szekhely: 1117 Budapest, Budafoki ut 97.
Cegjegyzek szam: 01-09-461038
Adoszam: 12048898-2-43
Bankszamlaszam: 10300002-20378729-00003285

Kepviseli: Nemes Csaba
Kepviselo titulusa: iigyvezeto
Enterprise Communications Magyarorszag Kft.
Azonosito: 200191

Szekhely: 1138 Budapest, Vaci lit 117-119.
Cegjegyzek szam: 01-09-875754
Adoszam: 13835462-2-41
Bankszamlaszam: 10300002-10317104-49020013

Kepviseli: Orban Elod Istvan
Kepviselo titulusa: iigyvezeto
Datron Tavkozlesi Zrt.
Azonosito: 201327

Szekhely: 1105 Budapest, Martinovics ter 4. 01.
Cegjegyzek szam: 01-10-048021
Addszam: 24149903-2-42
Bankszamlaszam: 14100608-20969849-01000004

Kepviseli: Racz Jdzsef
Kepviselo titulusa: vezerigazgatd
szerzodest keszi'tette: dr. Nemeth Zsofia
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Soloron 40 Zrt.
Azonosito: 201327

Szekhely: 1054 Budapest, Kalman Imre utca 1.
Adoszam: 26789402-2-41

Cegjegyzek szam: 01 10 140407
Bankszamlaszam: 10700323-69998878-51100005

Kepviseli: Bonde Adam
Kepviselo titulusa: vezerigazgatd
SCI-Halozat Zrt.
Azonosito: 200082

Szekhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cegjegyzek szam: 01-10-043883
Addszam: 12402179-2-42

Bankszamlaszam: 10700024-04504001-51100005

Kepviseli: Kocsis Laszlo
Kepviselo titulusa: vezerigazgato
4iG Nyrt.(jogelod ceg: HUMANsoft Kft.)
Azonosito: 100032

Szekhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cegjegyzek szam: 01 10 044993
Adoszam: 12011069-2-41 Bankszamlaszam: 12001008-00164262-02100004

Kepviseli: Jaszai Gellert Zoltan
Kepviselo titulusa: igazgatdsagi tag

mint Vallalkozd^ (a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozd) kdzott (a tovabbiakban: kiildn emlitve: Fel,
egyiitt emlitve: Felek) alullrott helyen es napon az alabbi feltetelekkel.
1.

A szerzodes letrejottenek elozmenye:

A Felek rogzltik, bogy a Kozbeszerzesi es Ellatasi Fdigazgatdsag (KEF),(a tovabbiakban: Beszerzo)
altal TED 2017/S 247-517926 ill. KE-18977/2017 szam alatt, a kozpontosltott kdzbeszerzes hatalya

ala tartozd Intezmenyek reszere „IT biztonsagtechnikai megoldasok es kapcsolddd szolgaltatasok
beszerzese - 2017" targyban lefolytatott kozpontosltott kozbeszerzesi keretmegallapodasos eljaras 1.
resze eredmenyekeppen a Beszerzo es a Vallalkozd kdzott keretmegallapodas jdtt letre (a
tovabbiakban: KM).
KM azonosltdszama: KMOl ITBT17

KM alalrasanak datuma: 2018. majus 02.
KM iddbeli hatalya: 2021. majus 02.

KM keretdsszege: 20.000.000.000 forint + Afa.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. § (1) bekezdese alapjan a KM-ben 2019. november 1jetdl a KEF helyebe jogutddkent a DKU Zrt. lepett.

Jelen szerzddest a kdzbeszerzesi eljarasban kdzds ajanlatot benyujtd Vallalkozdk kdzdsen teljesltik. A

konzorciumi tagok egymas kdzti, illetve a Megrendeld kdzti viszonyat a jelen szerzodes (a
tovabbiakban: Szerzodes) es a konzorciumi egyiittmukddesi megallapodas tartalmazza. A jelen
szerzddest alalrd Vallalkozd - meghatahnazas alapjan - a jelen szerzddest a(z) dsszes konzoreiumi tag
neveben lija ala.

2 A keretmegillapodasos eljaras elso rdszdben kOzOs ajdnlatot tevfl ajdnlattevSk kOzOsen kotelesek szerzoddst kotni. A szOveg a kdzos
ajanlattevok szama szerint bovitendo.

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerzodesbol eredo kotelezettseg teljesiteseert

egyetemleges felelosseget vallalnak.^
Vallalkozo, jelen szerzodes alai'rasaval kinyilvani'tja, hogy ismeri es a szerzodes teljesi'tese scran
figyelembe veszi, elfogadja es betartja a jelen szerzodes targyat, annak megvalosltasat erinto
valamennyi jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozo etikai normakat, valamint a Szerzodes mellekletet
kepezo muszaki lei'rasban (1. szamii melleklet)foglaltakat.
2.

A szerzodes targya:

2.1.
A jelen szerzodes a keretmegallapodasos eljaras 2. resze eredmenyekeppen, a Megrendelo - a
hivatkozott KM targyat kepezo szolgaltatasokra vonatkozo - beszerzesi igenye megvalositasara jott
letre.

A ,JIVR Palo Alto PA-5260 es VENDEG/EASZ/TESTA Palo Alto PA-5060 tutfal eszkozok

tdmogatdsa" targyu eljarasban jelen szerzodes alapjan Megrendelo megrendeli, a Vallalkozo pedig
elvallalja a jelen szerzodes 1. szamii mellekleteben (Muszaki leiras) meghat^ozott tartalmii, 2. szamii
melleklet(Megrendelt termek- es arlista) szerint nevesi'tett elemekbol allo gyartoi support biztositasat.

2.2.

A jelen szerzodesben meghatarozott szolgaltatasok biztositasat es a szamlakiallitast az EURO

ONE Szamftastechnikai Zrt. teljesfti.

3.

A szerzodes idotartama,a teljesites hatarideje:

3.1
Felek jelen szerzodest hatarozott idore kotik. Jelen szerzodes megszunik, ha jelen
szerzodesben meghatarozott feladatait a Felek mindegjdke teljesiti.

3.2
A szerzodes hatalyba lepesenek feltetele a szerzodes minket Fel altal torteno alairasa, tovabba
a kozbeszerzesek kozponti ellenorzeserol es engedelyezeserol szolo 320/2015 (X.30) Korm. rendelet
(a tovabbiakban; 320/2015. Korm. rendelet) 13. §(2) bekezdesenek megfeleloen a 320/2015. Korm.
rendelet 13. § (1) bekezdes a) vagy b) pontja szerinti zaro taniisitvdny (tovabbiakban: zaro
tamisitvany) kiadasa.

A 320/2015. Korm. rendelet 13. § (3) bekezdese szerinti esetben a szerzodes a zaro tamisitvany

hianyaban is hatalyba lep a 320/2015. Korm. rendelet 13. §(1) bekezdeseben meghatarozott hatarido
lejartat koveto napon.

3.3
Megrendelo, amennyiben a 3.2. pontban meghatarozott feltetel nem teljesiilne a szerzodes
alairasanak napjaig, ligy haladektalanul tajekoztatja Megrendelot a 3.2. pontban foglalt feltetelek
teljesiileserol (hatalyba lepes napja) vagy annak meghiiisulasarol.
3.4.1. A gyartoi tamogatas (gy^oi support) biztositasanak idotartama jogfolytonosan, a szerzodes
hatalybalepesetol 2021.03.18. napjaig tart. Megrendelo az egyes tuzfalak vonatkozasaban a muszaki
leirasban meghatarozott napig rendelkezett gyartoi tamogatassal.
3.4.2. Vallalkozonak a szerzodes kereteben biztositando gytooi tamogatasra vonatkozo igazolast a

szerzodes hatalyba lepeset koveto 10 munkanapon beliil kell Megrendelonek atadnia es ezen hatarido
beliil koteles minden olyan szolgaltatast biztositani Megrendelo reszere, amelyek sziiksegesek ahhoz,
hogy a jelen szerzodes targyat kepezo gyartoi tamogatas jogszeriien, szerzodesszeruen es muszakilag
teljeskoriien megtortenhessen.

A bekezdes abban az esetben valik a szerzodes resz^ve, amennyiben a szerz6d6st Vallalkozd kOzOs ajanlattevok^nt, konzorciumban
valosi'tja meg

3.5.

A Vallalkozo altal ellatando feladatok reszletes lefrasat, felteteleit, a feladatok elvegzesenek

modjat es a vonatkozo elvarasokat es kovetelmenyeket a szerzodes mellekletet kepezo Muszaki leiras
tartalmazza.

4.

A teljesites helye:

4.1

A gyartoi tamogatas biztositasara vonatkozo dokiimentum(ok) atadasanak

helye:

LicenceAdmin@nisz.hu. licensz("fl),nisz.hu es a jelen szerzodeshen megjelolt kapcsolattarto email cime.
5.

A teljesites modja, atadas-atvetel, teljesftesigazolas

Altaldnos elvdrdsok

5.1.1 Vallalkozo, jelen szerzodes teljesitese keretehen, az 1. szamu mellekletben (muszaki leiras)
meghatarozott tartalmii, 2. szamii melleklet (Megrendelt termek- es arlista) szerint nevesitett
elemekbol allo szolgaltatasokat biztosftja Megrendelo reszere.
5.1.2 Amennyiben a szerzodes teljesitese soran Vallalkozo szamara barmikor olyan koriilmeny all
elo, amely akadalyozza az idoben torteno teljesitest, ligy haladektalanul irasban ertesitenie kell a
Megrendelot a kesedelem tenyerol, annak varhato elhuzodasarol es okairol. Az ertesites megkiildese
nem zaija ki a szerzodesszegesre vonatkozo jogkovetkezmenyek alkalmazasat.
5.1.3 Megrendelo jelen szerzodes teljesitese soran biztositja a jelen szerzodes 1. szamii
mellekleteben meghatarozott eszkdzeihez, rendszereihez a hozzaferest, jelen szerzodes teljesitesehez
sziikseges mertekig.

5.1.4 Megrendelo koteles a jelen szerzodes targyat kepezo feladatellatashoz rendelkezesre bocsatani
minden olyan informaciot, adatot es dokumentumot, amely a tevekenyseg szakszeru es korOltekinto
ellatasahoz sziikseges. Vita eseten Felek dokumentaltan, igazolhato modon kotelesek rdgziteni azon
adatoknak es informacioknak a koret, amelyek a tamogatas nyiijtasahoz szuksegesek.
5.1.5 Vallalkozo kijelenti, hogy - szerzodes teljes idotartama alatt - a jelen szerzodesben
meghatarozott feladatok teljesitesehez sziikseges szakertelemmel,jogosultsagokkal rendelkezik.
5.1.6 Vallalkozo felel minden olyan hianyossagert, karert, amely abbol ered, hogy feladatat nem a
jelen szerzodesben foglaltaknak megfeleloen teljesiti.
5.1.7 Vallalkozo jelen szerzodes alairasaval egyidejiileg atadta a kitdltott, Nyilatkozat Partner
Adatairol dokumentumot (jelen szerzodes 4. szamii melleklete).
5.1.8 Vallalkozo koteles jelen szerzodes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo szamara
megismerhetove tenni es a 143. § (3) bekezdes szerinti ugyletekrol Megrendelot haladektalanul
ertesiteni.

5.1.9 Barmely, nem szerzodesszerii teljesites jogi fenntartas nelkiili elfogadasa Megrendelo reszerol
nem ertelmezheto joglemondaskent azon igenyerol, amelyek Megrendelot a szerzodesszeges
kovetkezmenyekent megilletik.

Gydrtdi support

5.2.1. Vallalkozo a gyartdi support kdreben koteles a muszaki leirasban reszletesen meghatarozott
tartalmii gyarto tamogatast biztositani Megrendelo reszere.

5.2.2. Vallalkozo koteles a szerzodes kereteben biztosi'tando gyartoi support igenybevetelere
vonatkozo jogosultsagot ketsegki'viil igazolo igazolast, a jelen szerzodes 3. pontjaban megjelolt
hataridon beliil, a 4. pontban megjelolt helyen Megrendelo reszere atadni es a 3. pontban
meghatarozott modon,a gyartoi tamogatas jogszeru igenybevetelet biztositani.
Teljesitesigazolds
5.3.

A Teljesitesi Igazolasi Bizonylat kiallitasanak feltetele:

5.3.1. A gyartoi supporthoz kapcsolodoan a teljesitesigazolas alapja a jelen szerzodes 5.2.2. pontja
szerinti igazolas es szolgaltatas biztosltasa, melyet Vallalkozo jelen szerzodes 3.4.2. pontjaban
megjelolt hataridoben koteles Megrendelo reszere atadni es teljesfteni.
5.3.2. Megrendelo az 5.3.1. pontban meghatarozott dokumentum atvetelet kovetoen, a Kbt. 135. §
(1) bekezdeseben meghatarozott hataridon belul ellenorzi, hogy a teljesites megfeleloseget es jogszeru
teljesftes eseten, kiallitja es alaiija a Teljesitesi Igazolasi Bizonylatot (3. szamu melleklet).
Megrendelo a Teljesitesi Igazolasi Bizonylat kiallitasat mindaddig megtagadhatja, amig Vallalkozo a
hivatkozott dokumentumokat nem adja at megfeleloen es/vagy a szolgaltatast nem biztositja
szerzodesszeriien.

6.

Alvalialkozokra, szakemberekre vonatkozo rendelkezesek

6.1.
Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott feladatai teljesitesehez a keretmegallapodasos
kozbeszerzesi eljaras elso reszeben benyujtott ajanlataban megnevezett alvallalkozokat veheti igenybe.

6.2.
Amennyiben jelen szerzodes teljesitese soran tovabbi szakemberek, alvallalkozo bevonasa
valik sziiksegesse, akkor ezen szemely/alvallalkozo bevonasakor a Kbt. 138. § (2) es (3)
bekezdeseiben foglaltak szerint kell eljami, valamint a KM vonatkozo rendelkezeseit kell alkalmazni.

6.3.
Vallalkozo felelosseget vallal, hogy a jelen szerzodes teljesitesebe altala bevont szemelyekkel,
alvallalkozokkal munkajuk, hozzajarulasuk artoyaban elszamol. Megrendelot fizetesi kotelezettseg jelen szerzodesben szabalyozottak szerint- kizarolag Vallalkozo iranyaba terheli.
6.4.
Vallalkozo a teljesites soran jogosan igenybe vett alvallalkozoert, egyeb kozremukodoert ligy
felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozo, hajelen szerzodesben, valamint a KM-ben szabalyozottak
megsertesevel von be alvallalkoz6t jelen szerzodes teljesitesebe, felelos azokert a karokert is, amelyek
e szemely, szervezet igenybevetele nelkul nem kovetkeztek volna be.
7.

A fizetendo ellenertek:

7.1.

A jelen szerzodes targyat kepezo szolgaltatas(ok) arat, egysegarat jelen szerzodes 2. szamii

melleklete tartalmazza.

7.2.1. Vallalkozot a gyartoi support biztosltasa vonatkozasaban megilleto dij teljes osszege a jelen
szerzodes 2. szamii mellekleteben meghatarozott arak, egysegarak alapjan mindosszesen: 46.070.938,Ft + kozbeszerzesi dij + AFA, azaz negyvenhatmillio-hetvenezer-kilencszazharmincnyolc forint +
kozbeszerzesi dij + altalanos forgalmi ado.

7.3.

A 7.2. pontban meghat^ozott ar tartalmazza a szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatban

Vallalkozonal felmeriilt valameimyi dijat es koltseget. A 7.2 pontban meghatarozott netto ar kiilonosen

(termekek, eszkozok eseten) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmeriilo osszes koltsegeket (vam, adok, dljak, illetekek, egyeb), a kiszallltas dijat, a jotallas
koltseget, valamint a kapcsolodo szolgaltatasok eseteben valamennyi jarulekos koltseget, dijat, de nem
tartalmazza - sem termekek sem a szolgaltatasok eseten — az altalanos forgalmi adot, valamint a

kozbeszerzesi dijat. A kozbeszerzesi dij alapja a Megrendelo altali beszerzesek altalanos forgalmi ado
nelkiil szamitott erteke, merteke 2% + Afa. A kozbeszerzesi dijat Megrendelo az Vallalkozon
keresztiil fizeti meg.

7.4.
Vallalkozot a jelen szerzodesben rogzitett ellenerteken (7.2. pont) tiil, tovabbi dijazas,
kdltsegterites, vagy szolgaltatas jelen szerzodes teljesiteseert semmilyen jogcimen nem illeti meg. A

jelen szerzodesben meghatarozott arak a szerzodes idotartama alatt kotottnek tekintendok, azok
semmilyen jogcimen nem emelhetok.

7.5.

Felek rogzitik, hogy az Afa mertekere a teljesiteskor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek az

iranyadoak.
8.

Fizetesi feltetelek:

8.1.
Vallalkozo jelen szerzodes teljesiteseert a gyartoi support vonatkozasaban mindosszesen egy
szamlabenyiijtasara jogosult. Megrendelo ajelen szerzodessel kapcsolatban az elolegfizetest kizarja.
8.2.
Vallalkozo jelen szerzodes teljesitese soran 6t megilleto dijra a szamvitelrol szolo 2000. evi C.
torveny 167. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan kiallitott szamla elleneben, az igazolt teljesiteset
kdvetoen jogosult, amit a Vallalkozo a Megrendelo altal alairt Teljesitest Igazolo Bizonylat (3. szamii
melleklet) alapjan, annak kiallitasat kovetoen 10 napon beliil allit ki, es azzal egyiitt nyujt be a
Megrendelonek. Megrendelo a Kbt. 27/A § alapjan lehetove teszi az elektronikus szamla befogadasat
is az e invoicefajnisz.hu e-mail cimen.

8.3.
A benyujtando szamla kdtelezo melleklete az eloirasnak megfeleloen kiallitott es alairt
Teljesitest Igazolb Bizonylat. A szamla kiallitasara es megfizetesere a Kbt. 135. § (1) bekezdese,
valamint a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdeseiben meghatarozottak alkalmazandoak.

8.4.
A szamla szabalyszeru kiallitasa utan a Vallalkozo a sz^lat a Megrendelo nevere es a
Megrendelo kdzponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelo elektronikus szamla
befogadas e invoice@nisz.hu e-mail cimere kiildi.
8.5.

Vallalkozd a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:

a sz&nlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny(Afa tv.)
169. §es elektronikus szamla eseten a 175.§-a szerinti eloirasoknak,
a szamlan szerepeltetni sziikseges a szallitott termekek megnevezese, TESZOR szama

mellett Megrendelo altal megadott belso azonositasra szolgalo szerzodes szamot,
fizetesi hataridokent a szamla kezhezveteletol szamitott 30 napot,
a szamlan fel kell tiintetni a bankszamlaszamot, a bank nevet, valamint az adoszamot,
a szamlan fel kell tiintetni a „szamla" elnevezest.

a szamlat a Megrendelo nevere(NISZ Zrt.) es cimere kell kiallitani,

8.6.
Megrendelo a jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen kiallitott szamlajanak es mellekleteinek
(8.4 pont) kozponti iktatojaba erkezesetol vagy a Megrendelo elektronikus szamla befogado e-mail
cimere torteno beerkezesetol szamitott 30 napon beliil utalja at az ellenerteket az Vallalkozonak,
amely idotartamba nem szamit bele az esetleges szamlareklamacio ideje.

8.7.
Amennyiben Megrendelo kifogast emel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ligy a szamlat a
szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beliil visszakuldi Vallalkozonak. A fizetesi
hatarido a szamla ujboli benyujtasat kovetoen ujra kezdodik.
8.8.
Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el jelen szerzodes teljesi'tesevel osszefuggesben olyan
koltsegeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem
megfelelo tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek Vallalkozo adokdteles jovedelmenek
csokkentesere alkalmasak (Kbt. 136. §(1) a)).
8.9.
Vallalkozo tudomasul veszi, bogy amennyiben jogszabaly - igy kiilonosen az adozas rendjerdl
szolo 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo penziigyi teljesiteset
adoigazolas benyiijtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ligy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerintjar el a kifizetes soran.
8.10. Vallalkozo a szamla kesedelmes kiegyenlitese eseten a kesedelmi idore a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdese szerintjogosult kesedelmi kamatra.

8.11. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy bankszuneti napra esik,
akkor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.
8.12. Megrendelo mentesul a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Vallalkozo a
szamlat nem a jelen szerzodesben meghatarozott cimre nyiijtja be, vagy a szamla egyeb - jelen
szerzodesben szabalyozott okbol- nem fogadhato be.

8.13. A Szerzodes hatalya alatt Vallalkozo a Cegbirbsag altal nyilvantartott fobb adataiban (a
neveben, cegformajaban, adoszamaban, bankszamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom)
munkanapon beliil koteles a Megrendelot irasban ertesiteni.
8.14. A Vallalkozo a jelen egyedi szerzodesbol eredo koveteleset, a KM vonatkozo eloirasara
tekintettel, nem engedmenyezheti harmadik szemelyre.
8.15.

Az ellenertek megfizetesere egyebekben a KM V. pontjanak rendelkezeseit kell megfeleloen

alkalmazni.

9.

Szerzodesszeges,szerzodest biztosito meilekkotelezettsegek

9.1
Amennyiben Vallalkozo, a jelen szerzodesben es mellekleteiben meghatarozott kotelezettseget
kesedelmesen vagy hibasan teljesiti, olyan okbol amelyert felelos, ugy az erre okot ado koriilmeny
jellegetol (kesedelem, hibas teljesites vagy meghiiisulas) fiiggoen - kesedelmi, hibas teljesitesi vagy
meghiusulasi kotber fizetesere koteles.
9.2
A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a kesedelem 11.
napjatol napi 1% mertekii. A kesedelmi kotber maximalis merteke a kotberalap 20 %-a. A kesedelmi
kotber alapja a kesedelmesen teljesitett szolgaltatas netto erteke, egyedi megrendeles eseten az egyedi
megrendeles alapjan elszamolhato orakeret erteke.

9.3
Vallalkozo hibas teljesites eseten hibas teljesitesi kotber fizetesere koteles. A hibas teljesitesi
kotber merteke: a hibas teljesites 1-10. napja alatta napi 0,5%, all. napjatol napi 1%. A hibas
teljesitesi kotber maximalis merteke 20%. A hibas teljesitesi kotber alapja hibasan teljesitett
szolgaltatas netto erteke, egyedi megrendeles eseten az egyedi megrendeles alapjan elszamolhato
orakeret erteke.

9.4

Jelen szerzodes Vallalkozonak felrohato meghiusulasa eseten Vallalkozo meghiiisulasi kotber

fizetesere koteles, melynek merteke jelen szerzodes meghiusulaskor feimmarado, ki nem fizetett netto
ertekenek 25 %-a. Jelen szerzodes meghiusultnak tekintendo, amennyiben Megrendelo Vallalkozo

sulyos szerzodesszegese miatt jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondja vagy Megrendelo jelen
szerzodestol Vallalkozo sulyos szerzodesszegese miatt elall.

9.5

Felek rogzitik, hogy figyelemmel a KM X.2.2 pontjara, ugyanazon kotberalap tekinteteben

csak egy kotber alkalmazhato.

9.6
Megrendelo a kdtberigenyrol kdtberertesi'tot alHt ki, melynek osszeget jogosult a Vallalkozdt
megilleto dijba beszamitani. Megrendelo jogosult az esedekesse valt kotber osszeget a vallalkozdi
dijbol visszatartani a Kbt. szabalyainak betartasaval.

9.7
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kotbert meghalado karanak
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi kotber megfizetese nem mentesiti a teljesites alol.

9.8
A kotberigenyek ervenyesitese nem zarja ki a szerzodesszegesbol eredo egyeb igenyek
ervenyesi'tesenek lehetoseget. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdese alapjan a jogosult hibas teljesites miatti
kotber mellett nem ervenyesithet szavatossagi igenjd.
10.

Felhasznaloi jogok es jogszavatossag

10.1. Vallalkozo szavatolja, hogy a jelen szerzodes szerinti, a Megrendelonek szallftandd
valamennyi termek es szolgaltatas teljesitesere - a szerzodes szerinti tartalommal es teijedelemben jogosult es/vagy jogosftott. Vallalkozo szavatolja tovabba, hogy harmadik szemelynek nines olyan
joga, fgy kiilonosen szellemi alkotasokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozo joga (pi. szerzoi joga,
szabadalma vagy vedjegye), amely Megrendelonek a jelen szerzodesben meghatarozott jogait
korlatozna, vagy megakadalyozna (jogszavatossagi vallalas). Jelen pontban meghatarozott
felelossegvallalas Vallalkozot jelen szerzodes megszuneset kovetoen is terheli. Egyebekben a
valdsagnak meg nem felelo jogszavatossagi nyilatkozat eseten a Megrendelo - a karteritesi igenyenek
fenntartasa es a meghiiisulas jogkovetkezmenyeinek alkalmazasa mellett - a szerzodest azonnali
hatallyal jogosult felmondani.

10.2. Ameimyiben harmadik szemely Vallalkozonak felelossegi korebe eso jogsertesbol
kovetkezoen szabadalom, szerzoi jog, vedjegyoltalom vagy mas, szellemi tulajdonjog megsertese
miatt, illetve egyeb jogcimen pert indit, Megrendelo koteles Vallalkozot perbe hivni, Vallalkozo pedig
koteles a perbehivast elfogadni. Vallalkozd jogszavatossagi kdtelezettsege megszegese eseten minden
szerzoi jogi, szabadalmi es egyeb harmadik fel altali jogszeru koveteles kielegiteset magara vallalja.
Vallalkozo tovabba koteles megteriteni Megrendelo minden olyan karat, amely 6t Vallalkozo
valosagnak nem megfelelo jogszavatossagi nyilatkozata miatt erik.
11.

A szerzodes modositasa, megsziintetese es megszunese

11.1.

Felek jelen szerzodest kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es kizarolag

irasban mddosithatjak.

11.2. Jelen szerzodes rendes felmondassal nem szuntetheto meg.

11.3. Barmelyik Fel jogosult a szerzodest- ha szukseges olyan hataridovel, amely lehetove teszi,
hogy Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasardl gondoskodjon, egyeb esetben azonnali
hatallyal- felmondani abban az esetben, ha
a masik Fel ellen jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy,
a masik Fel vegelszamolassal torteno megszuneset hatarozta el vagy;
a masik Feljelen szerzodesben meghatarozott kotelezettsegeit sulyosan megszegi vagy;
a masik Fel olyan magatartast tamisit, mely a tovabbi egyiittmukodest kizarja.

11.4. Megrendelo jogosult Vallalkozo siilyos szerzodesszegese eseten Vallalkozohoz intezett
I'rasbeli ertesi'tesevel a szerzodest - ha sziikseges olyan hataridovel, amely lehetove teszi, bogy
Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben azonnali hatallyal
-felmondani. Siilyos szerzodesszegesnek minosul kiilonosen, ha:
- Vallalkozo a teljesitestjogos ok nelkul megtagadja,
- a kesedelmi vagy hibas teljesltesi kotber eleri a maximumot,
- Vallalkozo valamely jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettseget sajat erdekkoreben
felmeriilt okbol, Megrendelo erre vonatkozo felszoh'tasa ellenere, Megrendelo altal megadott
hataridore nem teljesi'ti.
11.5.

A szerzodesszeges okan ervenyesi'theto kotber alapjat es merteketjelen szerzodes 9. pontja

tartalmazza.

11.6. Megrendelo a Kbt. 143. §-anak (1) bekezdeseben meghatarozott esetekben a szerzodest
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozo rendelkezesei szerint a szerzodestol elallhat.
11.7. Megrendelo koteles a szerzodest felmondani, vagy attol elallni, ha a szerzodes megkoteset
kovetoen jut tudom^ara, hogy Vallalkozo tekinteteben a kozbeszerzesi eljar^ sorto kizaro ok allt
fenn, es ezert ki kellett volna zami a kozbeszerzesi eljarasbol.

11.8. Megrendelo jogosult es egyben koteles jelen szerzodest - ha sziikseges olyan hataridovel,
amely lehetove teszi, hogy Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon,
egyeb esetben azonnali hatallyal - a Kbt. 143. § (3) bekezdeseben meghatarozott esetek
valamelyikenek bekovetkezese eseten felmondani. Jelen pont szerinti fehnondas eseten Vallalkozo a
szerzodes megszunese elott teljesitett szolgaltatas szerzodesszerii penzbeli ellenertekere jogosult.
11.9. Vallalkozo Megrendelo siilyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest Megrendelohoz
intezett frasbeli ertesi'tesevel, azonnali hatallyal felmondani. Siilyos szerzodesszegest kovet el
Megrendelo kiilonosen, ha a szerzodesben meghatarozott fizetesi kotelezettsegenek Vallalkozo I'rasos
felszolftasa ellenere, az abban megadott hataridoig jogszeriitleniil nem tesz eleget.
11.10. A felmondasrol irasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes megszunesenek idopontja a
felmondasrol szolo ertesites kezbesltesenek napja.
11.11. Az azonnali hatalyii felmondas a jotallas hatalyat nem erinti.
12.

Titoktartas, Adatkezeles

12.1. Vallalkozo vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossag^ol sz616
szabalyozasnak megfeleloen iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajekoztatast a jelen szerzodes
lenyeges tartalmarol.

12.2.

Felek tudomassal bimak arrol, hogy iizleti titokra hivatkozassal nem lehet olyan adat

nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy megtiltani, amely a kozbeszerzesi elj^as soran ertekelesre
keriilt, de az ezek alapjaul szolgalo reszinformaciok, alapadatok nyilv^ossagra hozatalat az arra
illetekes megtilthatja.

12.3. Vallalkoz6 a szerzodesben foglalt, valamint a teljesites soran tudomasara jutott informaciokat
koteles bizalmasan, iizleti titokkent kezelni, koteles a jelen szerzodes teljesitese soran tudomasara
jutott iizleti titkot megorizni. Ezen tiilmenoen sem kozolhet harmadik szemellyel olyan adatot, amely a

teljesitessel osszefuggesben jutott tudomasara, es amelynek kozlese a Megrendelore hatranyos
kovetkezmenyekkeljama.

12.4. A Felek kotelesek a szerzodes teljesi'tese soran tudom^ukra jutott iizleti titkot megorizni,
minden, bizalmasnak minosi'tett informaciot, adatot vagy tenyt bizalmasan kezelni.
12.5. A Vallalkozo a Megrendelo eiozetes irasos hozzajarulasa nelkiil az eljaras folyaman
tudomasara jutott informaciokat kizarolag a szerzodes teijesftesere hasznalhatja fel.

13.1. A szerzodes teljesi'tese soran a Vallalkozo tudomasara jutott, a Megrendelo kezeleseben levo
adatokat szigonian bizalmasan, az adatvedelmi jogszabalyok rendelkezeseit megtartva kezeli,
nyilvanossagra nem hozza, nem teszi azokat illetektelen harmadik szemely reszere hozzaferhetove,
valamint ezeket a Megrendelo erdekeivel ellentetes egyeb modon nem hasznalja fel.
12.6.

Vallalkozo alkalmazottai es Vallalkozoi fele torteno informaciokozlesnek bizalmasnak kell

lenni, es csak olyan mertekig megengedett, mely az adott szerzodes teljesftesenek szempontjabdl
feltetleniil sziikseges.

12.7. Amennyiben jelen szerzodes teljesitesehez hozzatartozik valamely informacio kiadasa, a
Vallalkozo kizarolag a Megrendelo altal elozetesen, irasban kiadhato informaciokent kozolt adatokat
szolgaltathatja ki.

12.8. Vallalkozo teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol eredo
karokert es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a

Megrendelo jogosult —jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani es kotbert ervenyesfteni.
12.9. Megrendelo vallalja, hogy az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII. torveny
adatbiztonsagra vonatkozo es a Btk. szemelyes adattal valo visszaelesre, a kozerdeku adattal valo
visszaelesre es az uzleti titok megsertesere vonatkozo rendelkezesei tovabba a 2016/679 EU
adatvedelmi rendelet(„GDPR")ertelmeben VMlalkozonak kizarolag - a jelen Szerzodes teljesitesevel
osszefuggesben - anonimizalt informaciot es adatot (ideertve, de nem kizarolagosan szemelyes adatot
(ide nem ertve a szerzodes teljesitese soran kozremukodo kapcsolattarto szemelyek neve, telefonszama
es e-mail cfme), erzekeny adatot, kiilonleges adatot, kozerdeku adatot, a rendszer mukodesevel
osszefiiggo informaciot es adatot) ad at, hoz tudomasara, ennek elmulasztasabdl, kesedelmes
teljesitesebol, valamint a pontatlan adatkozlesbol eredo, vagy azzal osszefiiggo minden felelosseg, kar
Megrendelot terheli.
13.

Vis Malor

13.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesftes vagy meghiusulas vis
maior eredmenye.

13.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabol Felek „vis maiof"-nak tekintik azokat a
szerzodesszeru teljesitest akadalyoz6, vagy meghiiisftd esemenyeket, amelyeket a vis maiorra
hivatkozo Fel ellenorzesi koren kfviil eso, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem lathato koriilmeny
okoz es a vis maiorra hivatkozo Feltol nem elvarhato, hogy az erre okot ado korulmenyt elkerulje vagy
elh^tsa, Igy kiilonosen:

a)
b)
c)
d)

termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikm, stb.);
tuz, robbanas,j^vany,karanten korlatozasok;
radioaktfv sugarzas, sugarszennyezodes;
haboni vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgositas,
rekviralas vagy embargo;

e) sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsfny, polgarhaboni es
terrorcselekm6nyek;
f) zendiiles, rendzavaras, zavargasok.
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13.3. Amennyiben vis maior miatt a szerzodesben foglalt hataridok nem teljesi'thetoek, errol a vis
maior esemenyre hivatkozo Fel koteles haladektaianul irasban tdjekoztatast adni es a tajekoztatas
alapjan Felek kotelesek egyeztetni egymassal a szerzodes teljesitesenek tovabbi modjarol.
Amennyiben Megrendelo egyeb iranyii frasos utasitast nem ad, Vallalkozdnak tovabb kell teljesitenie
szerzodeses kotelezettsegeit, amennyiben az eszszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden
esszerii altematfv modot a teljesftesre.

13.4. A vis maiorra hivatkozo felet terheli a 13.2. pontban szereplo feltetelek ketseget kizaro es
teljes koru bizonyitasa.
13.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesftesi hatarido meghaladja a teljesitesi hatarido leteltet
koveto 15 naptari napot, a Megrendelonek jogaban ail - valasztasa szerint -jelen szerzodestol elalini
vagy jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben mindket Fel maga viseli a vis maior
miatt felmeriilt k^at.

14.

Felek kozotti kapcsolattartas

14.1.

Jelen szerzodesben Felek szakmai kapcsolattartasra kijelolt kepviseloi:
a)

Megrendelo reszerol:
Nev: Meszaros Karoly
Beosztas: Halozatiizemeltetesi osztalyvezeto
Telefon szam: +3617957196
Mobiltelefon szam: +36305353724

E-mail cim: Meszaros.Karoly@nisz.hu
b) Vallalkozo reszerol:
Nev: Amold Peter

Beosztas: presales
Telefon szam: 1-358-6350
Mobiltelefon szfei: 20-372-0975

E-mail cim: amold.peter@euroone.hu

14.2.

Jelen szerzodesben Megrendelo reszerol teljesites igazolasara egyiittesen jogosult szemelyek:
a) Nev: Varga Dezso
Beosztas: Gazdasagi vezerigazgato-helyettes
b) Nev: Juhasz Attila
Beosztas: Kormanyzati adatkozpont 6s infrastruktura iizemeltetesi igazgato

14.3. Felek a 14. pontban meghatarozott kapcsolattartdik litjan tartjak a szerzodes teljesitese soran a
kapcsolatot. Barmelyik Fel jogosult a 14. pontban meghatarozott kapcsolattartoja/teljesitesigazoloja
szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a 14. pontban meghatarozott
kapcsolattartdk/teljesftesigazolok
szemelyeben
bekovetkezo
valtozas
nem
igenyel
szerzodesmodositast,
elegendo
arrol
a
masik
Felet
irasban
tajekoztatni.
A
kapcsolattarto/teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezett valtozas a masik Fellel valo szerzodesszeru
kozlestol hatalyos.
14.4. Szerzodo Felek rogzitik, hogy minden,jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyeb ertesitest (tovabbiakban: ertesites) szerzodesszeruen kiildenek meg egymasnak.
Szerzodesszeru megkuldesnek minosiil, az irasban es
- irasban igazolt szemelyes atadassal,
- tertivevenyes ajanlott levelben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
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- visszaigazolt telefax litjan - megkiildott ertesites.

14.5. Az e-mail vagy telefax litjan torteno kezbesi'tes eseten az ertesites akkor valik joghatalyossa,
amikor a cimzett azt igazoltan kezhez vette, arrol automatikus vagy kifejezett visszaigazolas erkezett.

A tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesftes megklserlesenek napjan kezbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo

bizonyitasaig - a kiildemeny atvetelere nyitva allo hatarido lejtoanak napjan kell kezbesitettnek
tekinteni.

14.6.

Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a postal utat kizarolag a szerzodesszegessel, valamint

jelen szerzodes megsziintetesevel kapcsolatos ertesitesek megkiildesere veszik igenybe. Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kezbesites kizarolag postal liton (tertivevenyes ajanlott levelben)
vagy irasban igazolt szemelyes atadassal tortenhet.

14.7. Felek kijelentik, hogy a Felek kepviseloinek, a szerzodes teljesiteseben kozremukodo
szemelyek es a kapcsolattartok adatait a Felek a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok
kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK

rendelet hatalyon kiviil helyezeserol sz616, az Europai Parlament es Tanacs (EU) 2016/679
rendeletenek (a tovabbiakban: GDPR) rendelkezesei szerint kezelik. Felek a sajat alkalmazottaik
adatait a GDPR 6. cikk (1)(b) pontja es a munkavegzesre iranyulo jogviszonyt szabalyozo jogszabaly
rendelkezese alapjan, a Felek altal a masik Fel reszere tovabbitott szemelyes adatokat a GDPR 6. cikk
(1) (f) pontja szerint, a szerzodeses partneriik jogos erdekeben veszik at es kezelik a szemelyes
adatokat a celhoz sziikseges mertekben es ideig.

14.8. Felek rogzitik, hogy rendelkeznek az adatvedelmi jogszabalyok altal eloirt felhatalmazassal a
jelen szerzodesben rdgzitett kapcsolattartoi szemelyes adatok kezelesere. Felek kijelentik, hogy a
sziikseges es eloirt, elozetes tajekoztatast megadtak a jelen szerzodesben megnevezett
munkavallaloiknak arrol, hogy szemelyes adatukat (nev, e-mail, adott esetben a hozzajuk kotheto
telefonos, faxos elerhetoseg) a jelen szerzodessel dsszefiiggesben, a Felek kozotti kapcsolattartas
erdekeben, a jelen szerzodes megsziinesenek idopontjaig - amennyiben a szerzodes idotartama alatt a
kapcsolattarto szemelye valtozik, ligy e valtozas hatalyba lepeseig - az oket foglalkoztato Fel a fentebb
irt korben es celbol hasznalhatja, es a masik Felnek ugyanezen celbol es feltetelekkel torteno hasznalat
erdekeben tovabbithatja. Felek kijelentik, hogy a munkavallaldik jelen pontban hivatkozott
adatkezelesrol szolo tajekoztatasaban kitertek arra, hogy a szerzodesre vonatkozo kotelezo
iratmegorzes idotartama alatt fenti szemelyes adataik a Felek dokumentumkezelo rendszereben
eltarolasra, illetve jogszabaly altal szabalyozott hatosagi, birosagi eljaras soran az eljaro szerv reszere
megkiildesre keriilhetnek.

14.9. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kolcsondsen
betartjak a hatalyos magyar es europai unios adatvedelmi szabalyokat, ideertve kiilonosen, de nem
kizardlagosan az informacios dnrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrdl szolo 2011. evi
CXIL tdrveny(a tovabbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezeseit.
15.

Egyeb rendelkezesek, a szerzodes tartalmanak ertelmezese

15.1.

Jelen szerzodes foszovegenek es mellekleteinek ellentmondasa eseten a szerzodes fo

szovegenek rendelkezeset kell alkalmazni.

15.2. Amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese eltero torvenyi szabalyozas folytan
ervenytelenne valna, ugy ezen teny a szerzodes tobbi rendelkezesenek ervenyesseget nem erinti.

K
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15.3. Vallalkozonak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vital, meiy kozottuk a szerzodes
kereteben felmeriilt. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo koriilmenyrol a felek kolcsonosen
kotelesek egymast irasban tajekoztatni.
15.4. Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamitott 30 naptari napon beliil nem tudjak
megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefuggesben keletkezett jogvitajukat, ligy a jogvita
elbiralasara a rendes blrosagi forumokat valasztjak.

15.5. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog - kiilonos tekintettel a
polgari torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torveny es a kozbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII.
torveny - az iranyadok.

15.6.

A jelen szerzodes Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen szerzodes

alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyiinek fogadjak el.
15.7. Ha barmelyik Fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben meghatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a

feltetelnek a jovobeni teljesfteserol, vagy ugyan azon jog jovobeni gyakorlasarbl is le fog mondani,
vagy a koveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsolodd barmilyen
jogrol torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

15.8. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben, valamint barmely, a teljesitessel
kapcsolatos ellentmondas eseten a hivatkozott ICM, illetve annak mellekletei, vonatkozo
rendelkezesei, tovabba Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabalyai iranyadok. Jelen szerzodes a
KM-ban meghatarozottakkal ellentetes rendelkezeseket nem tartalmazhat, ellenkezo esetben a KMmel ellentetes rendelkezes helyebe automatikusan, kulon jogcselekmeny (pi.: szerzodesmbdositas)
nelkiil a KM megfelelo rendelkezese lep.

15.9. Jelen szerzodes 15 szamozott pontbbl es 6 szamozott mellekletbol all, 3 eredeti peldanyban
keszult, melybol 2 peldanyt Megrendelo, 1 peldanyt Vallalkozb kap. Jelen szerzodest Felek elolvastak,
megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezotjovahagyolag I'rtak ala.
1. szamii melleklet

Muszaki lefras

2. szamii melleklet

Megrendelt termekek/szolgaltatasok megnevezese, mermyisege, egysegara,

3. szamii melleklet
5. szamii melleklet

Teljesltest Igazolo Bizonylat
Nyilatkozat a Partner adatairol
Atlathatosagi nyilatkozat

6. szamii melleklet

A Kbt. 136. §(2) bekezdese szerinti meghatalmazas''

ara

4. szamii melleklet

A szerzodest a felek attanulmanyozas es ertelmezes utan, mint szandekukkal es ugyleti akaratukkal
mindenben megegyezot „3" eredeti peldanyban jbvahagyolag lijak ala.
Budapest, 2020

Budapest, 2020

Kucska Arpad v^erigazgato

Bancsics Ferenc Vezerigazgato

Vallal^zb

Megrendelo

EURO ONE Szamltastechnikai Zrt.

NISZ ttenzeti lEsScom^^fk^cids S2olgiit8t6
ZfetkSrasn

kozos ajanlattevok neveben

tl^swinyteraaisiig

I i!tea 3.
jffiSii isiistefs»t, s
'Kizarolag abban az esetben lesz a szerzodes resze, ha Vallalkozo kulibldi adbilletbsegu
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1. szmnu melleklet a

nyilvantartfci szamii szerzod&hez

Muszaki leiras

MUSZAKI LEIRAS

A beszerzes targya: HVR Palo Alto PA-5260 es VENDEG/EASZ/TESTA Palo Alto PA-5060 tuzfal
eszkozok tdmogatdsa.

A beszerzes meimyisege: 1 darab gyartdi support csomag, az alabbiak szerint:
A beszerzes meimyisege: gyartdi support csomag,az alabbiak szerint:
A gyartoi supporttal erintett eszkozok meimyisege es

Elvart szolgaltatas megnevez6se

tipusa
2 darab VENDEG/EASZ/TESTA Palo Alto PA-5060

PAN-SVC-BKLN-5260-R Partner enabled

premium support renewal,PA-5260
PAN-SVC-BKLN-5060-R Partner enabled

2 darab HVR Palo Alto PA-5260

premium support renewal,PA-5060

Ahol a dokumentacioban meghatarozott gyartmanyii vagy eredetu dologra, illetve konkret eljarasra,
amely egy adott gazdasagi szereplo termekeit vagy az altala nyujtott szolgaltatasokatjellemzi, vagy
vedjegyre, szabadalomra, tevekenysegre, szemelyre, tipusra vagy adott sztonazasra vagy gyartasi
folyamatra valo hivatkozas t6rt6nik, a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet 46. §-dban foglaltaknak
megfeleloen a megnevezes melle ertendo a „vagy azzal egyenerteku" kifejezes is. Az
egyenertekuseget ajanlattevonek kell igazolnia az ajanlatteteli dokumentacioban meghatarozottaknak
megfeleloen.

Az ajanlati amak tartalmazni kell a lentebb reszletezett eszkozok gyartoi ttoogatasat jogfolytonosan
2021. mmcius 18-ig, az alabbiak figyelembevetelevel: nyertes aj^lattevo a szerzodes megkoteset
koveto 10 munkanapon belul koteles minden olyan szolgaltatast biztositani Megrendelo reszere,
amelyek sziiksegesek ahhoz, bogy ajelen szerzodes targyat kepezo gyartoi tamogatas jogszeruen,
szerzodesszeruen es muszakilag teljeskoriien megtortenhessen.
Ajanlatkero a kovetkezo idopontokig rendelkezett gyartoi tamogatassal:

-

HVR Palo Alto PA-5260(2 db.) eszkozok: 2019. november 7.
VENDEG/EASZ/TESTA Palo Alto PA-5060(2 db.)eszkozok: 2020. m^cius 18.

Az elvart kovetelmenyek:

A tablazatban megadott eszkozok tamogatasa a kovetkezo parameterekkel(melyek az egyenertekuseg
feltetelei):

Gyartoi support biztositasa az alabbi tartalommal:

□ 7x24 6r^ hibabejelentes lehetosege elektronikus levelben (email), a gyarto online feliileten,
tovabba Ajanlattevo kozremukodesevel
□NBD (Next Business Day - kSvetkezo munkanapi) csereeszkoz biztositas: hetfotolp6ntekig 15:00 oraig gyarto altal elfogadott csereigeny eseten az eszkoz aznap keriil feladasra,
egyebkent a kovetkezo munkanapon
□ gyartoi vegfelhasznaloi tudasbazisokhoz torteno kozvetlen hozzaferes
□ gyartdi partneri tudasbazisokhoz torteno hozzaferes, gyarto partnerenek kozremukodesevel
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□ garancialis eszkozcserekkel kapcsolatos logisztika biztositasa (cserealkatresz kiszalh'tasa,
hibas alkatresz elszallitasa)
□ szoftverfrissitesek elerese

A gyartoi tamogatasnak az alabbi eszkozokre kell kiteijednie:
eszkoz tipus

sorozatszam

Eszkoz 1
PAN-PA-5260-AC

012501002922

Eszkoz 2
PAN-PA-5260-AC

012501002933

Eszkoz 3
PAN-PA-5060-SSD2-D

007901001370

Eszkoz 4
PAN-PA-5060-SSD2-D

007901001389
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2. szamii melleklet a

nyilvantartasi szamii szerzodeshez

Megrendelt tennekek/szolgaltatasok megnevezese, mennyisege,egysegara, ara^
Nyertes ajanlattevo ajanlatteteli lapja
AJANLAT - KM0106ITBT17
Aianlatkerd: NISZ Nemzeti infokommumkacios Szolgaltato Zn.

.HVR Palo Ago PA 526065 VENDEG/EASZ/TESTA Palo Alto PA'5060 tuzfal eszkozOk timogatMa'

ajAnlati Ar reszletezese - ajAnlatt^teli lap
„HVR Palo Alto PA-5260 es VENDEG/EASZ/TESTA Palo Alto PA-5060 tuzfal eszkozok timogatasa" t^rgyu kozbeszerz6si eljaras a verseny ujranyitasaval
Ajanlattevd szakhelye

Ajanlattevo neve
EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

1145 Budapest, U|viiag utca 50-52.

WSH Kit.

1117 Budapest, Budafoki ut 97

Enterprise Communications Magyarorszag Kfl

1138 Budapest, Vaci ut 117-119

Datron TavkOziesi Zrt.

1105 Budapest, Martinovics ter 4.

4iG Nyrt (volt HUMANsoft Kft.)

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

SCI-Halozat lavkOziesi es HaiOzatintegraciOs zRt.

1142 Budapest, Szihalom utca 7.

Soloron 40 Zrt

1054 Budapest, Kaiman Imre utca 1

Cikkszam

Termek (szolgaitatas) megnevezese

(Termakazonosito)

Mennyiseg

Mennyiseg!
egyseg

Netto egysegar
(Ft)

PAN-SVC-BKLN-5260

Partner enabled premium support year 1, PA-5260

4

db

7 977 151

PAN-SVC-BKLN-5060

Partner enabled premium support year 1, PA-5060

2

db

7 081 167

31 908 604

14 162 334
46 070 938

Mindosszesen:

Sorozatszamok;

Netto osszar (Ft)

szupport peribdus

007901001370,
007901001389

2019.11 07-2021 03.18

012501002922. 12501002933 2020.03 18 -2021.03.18

A megajanlott termekeket 27% AFA es 2% + AFA kOzbeszerzesi dij terheli
Budapest, 2020. szeptember 11.

AJANLAT - KM0106ITBT17
Ajanlatkerd: NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt
^HVR PaJo A/to PA-5260 es VENDEG/EASZ/TESTA Pato Atto PA-5060 tuzfal eszkozok tamogatasa'

Kucska Arpad
vezerigazgato
EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

(a kdzds ajanlattevok aital az ajanlat
benyujtasara meghatalmazott szervezet) a
Kdzds Ajanlattevok neveben

^ Szerzodeskoteskor keriil veglegesitesre
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3. szamu melleklet

nyilvantartasi szamii szerzodeshez

NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesitest igazolo bizonylat 1.0
TELJESITEST IGAZOLO BIZONYLAT

K^sziUt

Hely:

Datum:
Jelen vannak:

Kepviselo neve, beosztasa:

VaUalkozo/ Szallito ceg neve:

Kepviselo (1) neve, beosztasa: Kepviselo(2)neve, beosztasa:
(a TIB jovahagyoja)
(a TIB alairoja)

Megrendelo:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Termek/szolgaltatas megnevezese:

Szerzodes targya:
Szerzodes szama:

Teljesites igazolas targya:

Teljesites szerzodes szerinti iiteme/datuma:
Teljesites tenyleges datuma:
Megjegyzes:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szalh'to az arut, termeket vagy eszkdzt a
Megrendelo telephelyere szalh'totta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak
szerint. A teljesitest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,
minosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosites, mas
)a teljesitest
igazolo szakteruletnek atadasra keriiltek; a teljesites a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek
megfelel. A fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesitest igazolo szakteriilet visszakeresheto
modon megorizni koteles.
A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re Denyiijthatja.
Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):
Devizanem:
a szerzodesben meghatdrozott e^eb devizdban

Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott
(joteljesitesi) garancia, kotber(Ft):
Megrendelo kepviseloje(1)

Szallito kepviseloje

Megrendelo kepviseloje(2)
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nyilvantartasi szamu szerzodeshez

4. szamii melleklet

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

Nyilatkozat Partner adatairol

I Azonosito adatofc
Teljes nev (cegjegyzeknek megfeleloen): EURO

Rovid nev {cegjegyzeknek megfeleloen): EURO

ONE Szamitastechnikai Zrt.

ONE Szamitastechnikai Zrt.

Cegieevzek szam,EV szatn, mukodesi engedely szam, birosagi nyilv antartasi szam,
szam (megfeleh7 aldhuzandd): 01-10-041733

egveb

Unios adoszam: HUl0649297

Adoszam: 10649297-2-44

Kapcsolattarto adatai
Nev: Arnold Peter

Beosztas: presales

Telefonszam: 20-372-0975

E-mail elm: amold.peter@euroone.hu

Cim

Szekhely (orazdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1145 Budapest, Ujvilag utea 50-52.

Levelezesi cun, amermyiben elter a szekhelytol(orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm):
Vevo partner eseteben a kovetkezoket is ki kell tolteni, amennyiben relevans:
Szamla kuldesi cim {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Cegnev: EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

Szamlazasi cim {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1145 Budapest, Ujvilag utea 50-52.
Szamlavezetd bank
Neve: UniCredit Bank

Bankszamla szama: 10918001-00000057-22480037

Bankszamla devizaneme: HUE

Kiilonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans
sorban NEM-et kell befmi, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Onszamlazas [afatv. 169.§.(1)]:
Penzforgalmi elszamolas [afa tv. Kiilonbozet szerinti
nem
elszamolas [afa tv. XV.-XVII.
XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]: nem
fejezet, 169.§.(p,q,)]: nem
Forditott adozas [afa tv.
169.§.(n)]: nem
Milyen tevekenyseg alapjan: -

Alanyi mentesseg [afa tv. XIII.

Tevekenyseg alapjan mentes [afa

fejezet]: nem

tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevekenyseg alapjan:-

KATA [2012. evi CXLVII.
torveny]: nem

KIVA [2012. evi CXLVll.
torveny]: nem

EVA [2002. evi XLIII. torveny]:

.Mo./t/S-

nem

adepng

Kelt

Cegszeru alaMs

18

5. sz^ii melleklet

nyilvantartasi szamu szerzodeshez

Vallalkozo atlathatosagi nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011, CXCV.torveny 41.§(6)bekezdeseben foglalt
feltetelnek valo megfelelesrol
Nyilatkozattevo:
EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

Szekhely: 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Cegjegyzek szam: 01-10-041733
Adoszam: 10649297-2-44

Kepviseleteben eljar: Kucska Arpad vezerigazgato

Jelen okirat alalrasaval nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt EURO ONE Szamitastechnikai Zrt., a
nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVI. 3. §(1)bekezdes 1. pontja® szerinti atlathato szervezet.
Tudomasul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarol koteles vagyok a NISZ Zrt.-t
haladektalanul irasban ertesiteni.

Tudomasul veszem, hogy a valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest a NISZ Zrt.
jogosult felmondani, vagy attol elallni.
Budapest, 2020.

^ucSi;;a:/^M\vezerigt gato
-ONEr-Szamitastech] kai Zrt,

^ 3.§(1)E torveny alkalmazasaban
1. atlathato szervezet:

a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a koztestulet, a helyi onkormanyzat, a nemzetisegi onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi
jogi szemely, az olyan gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyi onkormanyzat kulon-kiildn vagy egyutt 100%os reszesedessel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi helyhatosag, a kiilfbldi allami vagy
helyhatosagi szerv es az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara bevezetett
nyilvanosan mukodo reszvenytarsasag,
b) az olyan belfoldi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet, amely
megfelel a kovetkezo felteteleknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasarol szolo
torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,
bb) az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi
Egyiittmukodesi ds Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeruleserol szolo egyezmenye van,

be) nem minosul a tarsasagi adorol es az osztalekadorol szolo torveny szerint meghatarozott ellenorzott kiilfoldi
tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati
joggal biro jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezS gazdalkodo szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont
szerinti feltetelek fennallnak;

cj az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek;
ca) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,

eb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegvisel5i nem atlathato szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghalado reszesedessel,

ee) szekhelye az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a
Gazdasagi Egyuttmiikodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamdban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a
kettos adoztatas elkeruleserol szolo egyezmenye van;
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