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és
(a Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1. A Felek rögzítik. hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 20 17/5 104-207282., (KE-7607/2017.) számú, a központosított
közbeszerzés hatMyn alá tartozó Intézmények részére ‚.Szerverek és tárolók, valamint
ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (2. rész: Szerverek és tárolók,
valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (nem x$6)) lefolytatott központosított
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Jelen szerződést készítette: dr. Török Ágota jogtanácsos

közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen Beszerző és Vállalkozó
között keretmegállapodás Jött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO2O3SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
1CM időbeli hatálya: 2021. október 26.
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint ± Afa.
A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2019. október 31i és november 1 -jei módosításának következtében a DKU Zrt. a KM-ben jogutódként a KEF helyébe
lépett.
1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát jelen
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3. A Jelen szerződést és számlakiállítást a USER Rendszerház Ku. teljesíti, a Szerződést
meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá. A közös ajánlattevők
kijelentik, bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.

—

—

1.4. Vállalkozójelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valameinyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés
mellékletét képező műszaki leírásban (2. számú melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó „EKAER IBM eszközök gyártói support
megújítása” tárgyú
beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján
Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a műszaki leírásban (2. számú melléklet)
részletesen meghatározott szolgáltatások -1 darab support csomag ellátását.
-

—

-

A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja Megrendelő, meglévő
2. számú mellékletben részletesen meghatározott tároló környezeteihez tartozó eszközökre 2021.
augusztus 31-ig történő támogatási szolgáltatások biztosítását jelen szerződésben és annak
mellékletejben részletezettek szerint.
2.2. A hardver támogatás és az IBM gyártói támogatás biztosításának elváit tartalma a következő:
a) 7x24 órás rendelkezésre állás,
b) hardveres meghibásodások esetén 1 órán belüli visszaigazolással, szükség esetén négy órán
belüli helyszíni me~elenéssel,
c) A támogatandó eszközök/szoüverek üzen±épes állapotban tartásához az összes szükséges
(csere) alkatrész és anyag biztosítása a gyártó által a termék támogathatóságának fenntartásához
megkövetelt, rendelkezésre álló műszaki fejlesztések telepítéséhez szükséges alkatrészek és
anyagok biztosítása.
d) A gyártó hivatalos eszkalációs vonalának biztosítása.
e) gyártói tudásbázisokhoz történő közvetlen hozzáférés biztosítása,
F) Jogosultság biztosítása a gyártói, regisztráh felhasználók számára rendelkezésére álló
lehetőségekhez,
g) Hibabejelentések fogadása email-en és telefonon.

2.3. A Szofivertámogatás biztosításának elvárt tartalma a kővetkező:
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a) A szolgáltatás rendelkezésre állási ideje:
5*9 NBD munkanapokon to’~rté~i ő hibabejelentési lehetőség,
—

Szoftverprobléma bejelentése esetén két órán belül reagálás a bejelentésre.

b) Hozzáférés biztosítása a szolgáltatás által lefedett Összes rendszer tekintetében a kapcsolódó
szoüver&issítésekhez, illetve a végfelhasználói szoüverlicencek használatához a gyártó
szoüverlicenc-tételei szerint.
2.4. Felek kijelentik, bogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1

Felek Jelen szerződést, annak hatályba lépésétől 2021. augusztus 31-igtartó határozott időre kötik.
A szerződés mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.2

A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Kora rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
(továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése
szerinti esetben a szerződés a záró tanúsíWány hiá~nyában is hatályba lép a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (I) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon.

3.3

Vállalkozó jelen szerződés 2.1. pontja szerinti szolgáltatást2o2l. augusztus 31-ig jogfolytonosan
köteles biztosítani. Vállalkozónak a 2.1.) pontban meghatározott szolgáltatás igénybevételére
vonatkozó jogosultságot hitelt érdemlően igazoló cégszerűen aláírt dokumentumot (a támogatás
igénybevételére jogosító igazolás) a szerződés hatályba lépését követő 2 munkanapon belül
(teljesítési határidő) kell átadnia Megrendelő kapcsolattartójának, valamint elektronikus úton az
igazolást a licenceadminwnisz.hu és a kirui-hwwnisz.hu e—mail címre kell megküldeni.

3.4

A szerződés teljesítése nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.

3.5

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás:

4.1

A teljesítés helye:
NAV gépterem (Budapest, 1143 XW. Hungária kit. 112-114)
Invitech ICT Services KIt. 1108 Budapest, Kozma u. 2.

4.2

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Név: Barna Péter
Beosztás: esoportkoordinátor
Telefon szám: +36 1 896 2766
Mobiltelefon szám: +36307247551
E-mail cím: barna.peter@nisz.hu
b) Vállalkozó részéről:
Név: Szabó Marcell
Beosztás: Eriékesítési vezető
Telefon szám: +36 1 438 5420
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Mobiltelefon szám: ±36 704581234
E-mail Cím: marcell.szabo@userrendszerhaz.hu
4.3

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek
együttesen:
Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Név: Altoijay Zoltán Tamás
Beosztás: Közlekedési informatikai rendszerek üzemeltetési igazgató

4.4

Felek a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a
kapcsolatot.
Bám~e1yik
Fél
jogosult
a
4.2-4.3
pontban
meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartókiteljesítésigazoló 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.

4.5 Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat, teljesítésigazolókat mint érintetteket
megfelelőképp tájékoztassák arról, hogyjelen szerződésben megadott személyes adataikat a másik
Fél ajelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/BK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos
érdekeinek a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő
kapcsolattartás céljából
érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja.
—

—

—

—

4.6 Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18.
ciklcével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve
a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A
kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével
kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és
nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség
megszűnik
4.7

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt c-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

4.8

—

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

4.9

—

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
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meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott
levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
5.

A fizetendő ellenérték:
5.1

A Vállalkozó a Jelen szerződésben meghatározott feladatait Jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződés értéke, a vállalkozási díj
(a Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak alapján) nettó 39.099.212 Ft +
közbeszerzési díj + áfa, azaz harniinckilenemiHió-Idlencvenkilencezer-kettőszáztizenkettő
forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
-

6.

5.2

Az 5.1 pontban meghatározott ár tartalmazza jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerülő valamennyi költséget, díjat de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat’ A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzés
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± AFA. A közbeszerzési díj
megfizetésére a KM és a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

5.3

Felek rögzítik, hogy az áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadók.

5.4

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az őt megillető díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalj a,
ezért Vállalkozó más Jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyenjogcímen nem igényelheti.

Fizetési feltételek:
6.1

Vállalkozó jelen szerződés telJesítéséért a gyártói support vonatkozásában mindösszesen egy
számla benyújtásárajogosult.

6.2

A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.

6.3

Megrendelő a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott ellenértéket a Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállítását (Jelen szerződés 7.3.2 pontja) követően benyújtott számla ellenében, a Kbt.
135. * (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseinek megfelelően, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállított számla
ellenében, a számlának és mellékleteinek központi iktatóba érkezésétől, vagy az elektronikus
számla befogadásától számított 30 napon belül
megfelelően, átutalással fizeti meg
Vállalkozónak. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30
napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. Amennyiben a
fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő
banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
-‚

-

6.4

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

6.5

Vállalkozó tudomásul veszi azt, hogy amennyibenjogszabály így különösen az adózás rendJéről
szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi
teljesítését adóigazolás benyújtásához. illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez
köti. úny Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár cia kifizetés során.
—

-

6.6

Vállalkozó a számvilelrá? szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak szerint,
számla ellenében, Megrendelő által kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylat alapjánjogosult az őt
jelen szerződés alapján megillető ellenértékre. A benyújtanció számla kötelező melléklete a
szánilához tartozó, az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.

6.7

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
D a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa
tv.) 53.~ és a 169. elektronikus számla esetén a 175. ~ szerinti előírásoknak.
~‚

6.8

A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és mellékletei központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a
Vállalkozónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklarnáció ideje.
Megrendelő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az
einvoice@nisz.hu címre.

6.9

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő aPtk. 6:155. ~ (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot
fizet Vállalkozónak. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés j ogkövetkezménye alól,
amennyiben Vállalkozó a számlát nem a 6.8. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy e
mail címre küldi meg, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból nem
fogadható be.
—

6.2

Vállalkozó aszerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatai róla,JJyilarkozatPar’ner adatairól”
(4. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Megrendelő részére történő átadásával.

6.10 Vállalkozó nem fizet illetve számol el a szerződés teljesítésével összefliggésben 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.
6.11 A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles azegyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
között jogsegély igénybe~’étele nélkül.
6.12 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.13 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
naptári napon belül köteles a Megrer[delőt írásban értesíteni, a változásról szóló értesítést
megkiildeni a ~rtw~ur\ a uív.lw e—mail címre.
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6.14 A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KI”l hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.15 Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedrnényezheti harmadik
személyre.

7.A teljesítés módja:
7.1

A teljesítéssel kapcsolatos általános előírások

7.1.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében a jelen szerződés I. számú mellékletében
meghatározott szolgáltatásokat nyújtja Megrendelőnek ajelen szerződés 2. számú mellékletében
részletezettek szerint.
7.1.2 Vállalkozó a támogatás igénybevételére jogosító igazolást (adott esetben az ehhez szükséges
aktiválási kódot) elektronikus úton és papír alapon adja át. Elektronikus úton az igazolást a
licenceadniinanisz.hu és a kirui—hw(a~nisz.hu e—mail címre kell megküldeni.

7.1.3 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kelt a
Megrendelöt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés
megküldése nem záija kijelen szerződés 8. pontjában foglaltak alkalmazását.
7.1.4 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során biztosítja ajelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott eszközeihez Vállalkozó számára a hozzáférést jelen szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékig.
7.1.5 Megrendelő
minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben lehetővé teszi Vállalkozó képviselőinek belépését a jelen szerződés 4.1 pontjában
meghatározott helyszmnekre.
—

—

7.1.6 Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot és
dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához
szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó
szerződésszerűen tudjon teljesíteni.
7.1.7 Megrendelő köteles biztosítani ajelen szerződés teljesítéséhez szükséges számú szakembereket,
akik Vállalkozóval egyeztetett időpontban a Vállalkozó szakemberei rendelkezésére állnak.
—

—

7.1.8 A Vállalkozó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt
a jeleit szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő
szabad kapacitással rendelkezik.
—

—

7.1 .9 Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem ajelen
szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.
7.1. lOVállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles ajelen szerződés teljesítése során tudomására
jutott üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot,
amely a teljesítéssel összefliggésben jutott tudomására. és amelynek közlése a Megrendelőre
hátrányos köveikezményekket járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik

valamely információ kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen. írásban
kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Vállalkozó teljes felelősséggel
tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért’
7.1.11 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik
7.2

Hibajavítással kapcsolatos elvárások

7.2.1 Megrendelő hibabejelentését a Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:
E—mail Cím: szerviz(&hu.ibm.coni
Telefon: ±36-1-382-5720
7.3

Teljesítésigazolás

7.3.1 A Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításának feltétele a jelen szerződés 3.2 pontja szerinti
nyilatkozatnak (a támogatás igénybevételére jogosító igazolás) Megrendelő jelen szerződés 4.2
pontjában meghatározott képviselője részére történő átadása.
7.3.2 Megrendelő a 7.3.1 pontban meghatározott dokumentum átvételét követően haladéktalanul, de
legkésőbb öt munkanapon belül köteles kiállítani Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek
mellékletét képezi a 3.2. pont szerinti dokumentum), melynek mintáját jelen szerződés 3. számú
melléklete tartalmazza. Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig
megtagadhatja, amíg Vállalkozó a 7.3.1 pontban meghatározott dokumentumot nem adja át.
8.Szerződésszegés, felmondás
8.1.Amennyiben a Vállalkozó, olyan okból, amelyért felelős a szerződés 2.1.) pontban meghatározott
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot hitelt érdemlően igazoló cégszerűen aláírt
dokumentumot (támogatás igénybevételére jogosító igazolás) a szerződés 3.2. pontja szerinti
határidőben nem adja át, akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási díj’ A késedelmi
kötbér mértéke késedelmes naponként 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó
vállalkozási díj 20 %-a.
8.2.Amennyiben Vállalkozó nem a szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési
határidőig, Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás
teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %‚ a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális
mértéke 20 %. Vállalkozó Megrendelő választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési
kötbér fizetésére vagy a szavatossági igények érvényesítésére köteles’ Megrendelő a hibás teljesítési
kötbér érvényesítése mellett nem érvényesítheti a szavatossági igényeket.
8.3.

A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.

8.4.

Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén a nettó vállalkozási díj 25 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja (8.6 porn), vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

8.5.

Vállalkozó tudomásul veszi. hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
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teljesítés alól. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki. Ugyanazon jogalap
tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
8.6.

Megrendelő jelen szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Vállalkozó súlyos
szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felniondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) a hibát és/vagy a szolgáltatás kiesést Vállalkozó 3 munkanapon belül nem hárítj a el,
b) Vállalkozó jelen szerződés 3.2 pontjában meghatározott határidő tekintetében 60 napot
meghaladó késedelembe esik,
c) a késedelmi vagy hibás telj esítési kötbér eléri a maximumot,
d) Vállalkozó jelen szerződésben foglalt valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
kötelezettségét— saját érdekkörében felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

8.7.

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 el.

8.8.

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.

8.9.

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

8.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótáUás hatályát nem érinti.
8.11. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, ha
a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
-

-

8.12. Megrendelőjogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) az Vállalkozó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint j ogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. ~ (I) bekezdés Ic,) pont A-b) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés Ic,) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
-

-‚

8.13. A szerződésszegésre a jelen pontban szabályozottakon túlmenően a KM rendelkezéseit kell
alkalmazni.
9.Vis Major
9.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy ineghiúsulás vis maior
eredménye.
9.2.
Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maio?’-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó. vagy ineghiúsító eseményeket, amelyeket a vis malorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső. a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis niaiorra
9

hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
I)

természeti katasztrófák (villámcsapás, Íbidrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekinények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb állanicsíny, polgárháború és
terrorcselelanények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

9.3.
Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás alapján
Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
9.4.
A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 9.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
9.5.
Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, Megrendelőnek jogában áll választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt
felmerült kárát.
—

10.

A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések:

10.1

Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés tő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben,
valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak
mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ben ineghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem
tartalmazhat.

10.2

Vállalkozó ajelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzett vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől
számított S napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

10.3

Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

10.4

Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés lartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapesolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás kőzött kialakítottak.

10.5

Jelen szerződés a KM vonatkozó részére tekintettel, kizárólag a KM aktív időszaka alatt köthető
meg. A Felek kijelentik. hogy amennyiben a szerződés megkötése alól, a KM előírása ellenére, a
Kht. alapján Megrendelő nem mentesül, és a szerződés megkötésére a KM aktív időszakán kívü
kerül sor, ú~v a szerződés a Felek aláírásának napján megszűnik, abból jogok és kötelezettségek a
Felekre vonatkozóan nem keletkeznek.
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10.6

Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

10.7

Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült
vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások
útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezettek
eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

10.8

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

10.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások leírása és árlista (Ajánlattételi lap)
2. számú melléklet: Műszaki leírás (ajánlattételi dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása)
3. számú melléklet: Teljesítés Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
S. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
10.10 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
10.11 A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékulcJcal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban melyből 2 példányt Megrendelő, 1
példányt Vállalkozó kap jóvábagyólag írják alá.
-

-
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)OM

USER Rendszerhóz Kft.

j~v~

&zP~t~ C&O~H
L

1039 Bp, Zöld utca 2.
Adósz: 13799504-2-41
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1. számú melléklet

.

nyilvántartási Számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP
„EKAER IBM eszközök gyártói support megújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás a verseny

újranyitásával
Ajánlattevő neve: USER Rendszerház KR. (a USER RENDSZERHÁZ Kf’t., 1039
Budapest, Zöld utca 2., és a TIURA KR., 1145 Budapest, Törökőr utca 2.), mint közös
ajánlattevök
Székhelye: USER RENDSZERHAZ KR. (1039 Budapest, Zöld utca 2.), és TIGRA
KR. (1145 Budapest, Törökőr utca 2.)

Cikkszám
(Termékazonosító)
TSSOO5
TSSOO6

Tennék (szolgáltatás) megnevezése
IBM Technical Support Services M
leveli
IBM Technical Support Services M
level2

Összesen ár (nettó)2

Mennyiség.

Nettó

Nettó

me.

egységár

ÖSSZÚr

(Ft)

(Ft)

l6d~

610925

977480(

12 d~ 2 443 701 29 324 412
39 099 212

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA, valamint 2 % közbeszerzési díj ±27 % ÁFA terheli.

2

Az tt megadott ár inmdó a Felolvasó]ap ..Nettó ajánlali ára mindösszeseif son’ba

12

\LMZIJ! I\I ( !~fl~’l~’tUN!KACI()S
~J(M ‘,\JI,\ ( JR!

2. számú melléklet

Műszaki leírás
e

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

EKAER IBM eszközök gyártói support megújítása

Műszaki leírás

13
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A szolgáltatás minimálisan elvárt tartalma (a megadott eszközök vonatkozásában) az alábbi
feladatok ellátására kell kiterjednie:
Mennyisége: 1 darab support csomag az alábbiakban meghatározott eszközökre.
1.1 Beszerzés tárgya:
EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom
infrastruktúra support meghosszabbítása.
1.2 Szolgáltatás megnevezése és mennyisége
Cikkszám
TSSOOS
TSSOO6

Ellenőrző Rendszer) szoftver és hardware

Megnevezés
IBM Technical Support Services M leveli
IBM Technical Support Services M level2

Mennyiség
16db
12 db

1.3 Hardvertámogatás:
‘

A szolgáltatás rendelkezésre állási ideje:
o 7*24 órás (hétfőtől-vasárnapig, O-+24 óra közötti, beleértve a munkaszüneti és
ünnepnapokat is) rendelkezésre állás biztosítása, hibabejelentés fogadása,
hibakvalifikálása, feldolgozása, nyomon követése és megfelelő területhez
történő kiadása.
o A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kell visszaigazolnia, a
bejelentéstől számított követő négy órán belüli helyszíni megjelenés
amennyiben ez szükséges a hiba elhárításához.

1.4 Támogatás fajtája: IBM gyárt6i támogatási szolgáltatás biztosítása.
•

•
‘
‘

.

A támogatandó eszközök/szoftverek üzemképes állapotban tartásához az összes
szükséges (csere) alkatrész és anyag biztosítása a gyártó által a termék
támogathatóságának fenntartásához megkövetelt, rendelkezésre álló műszaki
fejlesztések telepítéséhez szükséges alkatrészek és anyagok biztosítása.
o Kritérium, hogy a felhasznált alkatrészek a gyártó által minősített alkatrészek
legyenek.
A gyártó hivatalos eszkalációs vonalának biztosítása.
Hozzáférés biztosítása a gyártó tudásbázisához.
Jogosultság biztosítása a gyártói, regisztrált felhasználók számára rendelkezésére álló
lehetőségekhez:
o letöltési és telepítési lehetőség a gyártó szoftver patch-eire és firmware
frissítésre,
o tájékoztatás biztosítása a hardver vonatkozású proaktív szolgáltatások
értesítéseiről,
o elérés biztosítása a gyártó probléma megoldási támogató fórumaihoz, a műszaki
támogatási dokumentumok bővített internetes kereséséhez.
Hibabejelentések fogadása email-en és telefonon.
14
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A szolgáltatás jogfolytonos a műszaki leírásban részletezett eszközökre.

15
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1.5 Szoftvertámogatás:
•

‘

A szolgáltatás rendelkezésre állási ideje:
o S~9 NBD munkanapokon történ ő hibabejelentési lehetőség.
o Szoftverprobléma bejelentése esetén Ajánlattevő köteles két órán belül reagálni
a bejelentésre.
Hozzáférés biztosítása a szolgáltatás által lefedett összes rendszer tekintetében a
kapcsolódó szoftverfrissítésekhez Uletve a végfelhasználói szoftverlicencek
használatához a gyártó szoftverlicenc-téteiei szerint.

Az eszközök üzemeltetési helye:
Ajánlatkérő budapesti telephelyei, továbbá:
NAV gépterem (Budapest, 1143 XIV. Hungária krt. 112-114)
lnvitech CT Services Kft. 1108 Budapest, Kozma u. 2.
..

-

A szolgáltatás időtartama: a szerződés hatálybalépéstől kezdődően 2021.08.31-ig
Ahol a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően— csak
a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé
minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
—
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A gyártói támogatás az alábbi eszközökre terjed ki:
Leírás
8721A1G
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch
IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch
IBM Flex System FC5022 12-port 16Gb ESB SAN Scalable
Switch
IBM Flex System FC5022 12-port 16Gb ESB SAN Scalable
Switch
IBM Flex System Chassis Management Module
IBM Flex System Chassis Management Module
8721A1G
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System x240
IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch
IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch
IBM Flex System FC5022 12-port 16Gb ESB SAN Scalable
Switch
IBM Flex System FC5022 12-port 16Gb ESB SAN Scalable
Switch
IBM Flex System Chassis Management Module
IBM Flex System Chassis Management Module
2076-524
2076-12F
2076-24F
2076-524
2076-12F
2076-24F
TS3310
[TO-S
[TO-S
TS3310
I?

Gyáriszám
OGDNXXM
O6DTHTV
O6DTHTP
O6DTHTN
O6DTHTX
O6DTHTM
O6DTHTH
O6DTHTF
YO1OCM4BGO66
YO1OCM4BGO27
YOS4IJZ4VBO1T
YO54UZ4VBO1R
YO1OBG4BHOE1
YO1OBG4BHO4S
O6DNXXN
O6DTHTY
O6DTHTR
O6DTHTW
O6DTHTT
O6DTHTK
O6DTHTL
O6DTHTG
YO1OCM4BGO56
YO1OCM4BGO57
YO54UZ4VBO1U
YO54UZ4VBO1N
YO1OBG4BI-IOSE
YO1OBG4ASOSZ
7820KW
7B2OGRW
7820H0F
7820KAV
7820GRM
7820GZL
1324171
10WT029852
10WT029823
1324170

‘~
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LTO-6
LTO-6

10WT029642
10WT028870
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3. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt,
H-lOS]. Budapest, Csokonai utca 3.
G-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NI SZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Keszult
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláírója)

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

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 sz árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~ ótelj esítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

•etN1~L
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4. számú melléklet
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

•

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (ce’gjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően):
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségű USER Rendszerház Kft.
Társaság
Céaieavzék szám, By szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-873842
Adószám 13799504-2-41

Umós adószám. 1{1J13799504

Kapcsolattartó adatai
Név Szabó Marcell

Beosztás Értékesítési vezetó

Te1efonszám~ +36 1 438 5420, +36 70 458 1234

E-mail cím. marcell.szabo@userrendszerhaz hu

Cím
Székhely (ország, irá nyítószám, Város, utca, házszám)
Magyarország, 1039 Budapest, Zold u. 2
Levelezési Cím, amennyiben eltér a széklielytól (ország, irányítószám, város, utca, házszám)’
Vevő partner esetében a kovetkezőket is Ici kell to/tern, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáni)’
Magyarország, 1039 Budapest, Zold u 2
Cégnév: USER Rendszerház Kit
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)
Magyarország, 1039 Budapest, Zoldu. 2.
Számlavezetó bank
Neve. Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma 10102244-24281600-01004006

Bankszámla devizanenie HUF

Kulonos adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótdrvények alapján, az irreleváns sorban JVEM-et kell
beirut, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv
Kulonbozet szennti
Onszámlázás [áfa tv 169 ~.(l)]
XIII/A fejezet, 169 * (h)t NEM
elszámolás [áfa tv XV -XVII fejezet,
NEM
169 ~ (p,qj] NEM
Fordított adózás [áfa tv 169 ~ (n)]
AJanyi mentesség [afa tv XIII
Tevékenység alapján mentes [áfa tv
NEM
fejezet] NEM
Vl fejezet] NEM
Milyen tevékenyseg alapján
Milyen tevékenyseg alapján
KATA [2012 évi CXLVII
torveny] NEM

KIVA [2012 évi CXLVII torvény]
NEM

Kelt
20

EVA [2002 évi XLIII torveny]
NEM
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5 számú melléklet
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való niegfelelésről
Nyi]atkozattevő:
Cégnév:
USER RENDSZERFIÁZ Kit
Székhely:
1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-837842
Adószám:
13799504-2-41
Képviseletében eljár: Lévai Tibor Sándor
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt
(cégnév) a nemzeti vagyont-ól
szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési ás
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.

Budapest, 202

..

USER RENDSZERHÁZ Kft.
Lévai Tibor Sándor
USER Renejszerhóz Kft.
1039 Ep, Zöld utca 2.
Adósz; 13799504-2-41
3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestűlet, 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 ás a terrorizmus finanszírozása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bh,) 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 adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc~ nem minősül a t~rsasági adóról ás az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külüildi társaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy.jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), hb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c~) az a civil szervezet ás a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
Ca) vezető tisztségviselói megismerhetők.
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szer”ezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Eg üttmüködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan állambanvan. amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egvezmén\i~ van:
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