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Cégjegyzék szám: 01-09-999458
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Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az

XCOPY Kft.
Intézményi azonosító: 100116
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-269315
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 14100440-19330660-70000003
Képviseli: Hoffmann György
Képviselő titulusa: ügyvezető
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Sys IT Services Kft.
Intézményi azonosító: 201334
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Majdanics Iván László
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mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban külön említve: Fél, együtt
említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2018/S 025-052837 (KE-l571/2018.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között keretmegállapodás
jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KMOI 01-01 O9NETI 8
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.
KM keretösszege: 27.500.000.000,- Ft + AFA
A 301/2018. (XH. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1 -jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Vállalkozók közösen teljesítik. A
konzorciumi tagok egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A Jelen
szerződést aláíró Vállalkozó, az NIT Magyarország KR. meghatalmazás alapján ajelen szerződést
a(z) összes konzorciumi tag nevében hja alá.
—

—

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő

valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező tníiszaki leírásban (1. 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 beszerzési igénye megvalósítására Jött
létre. Az „exMEPI infrastruktúra Checkpoint tűzfalrendszer mérnöki támogatása” tárgyú
eljárásban Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Jelen
szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet
(Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások biztosítását:
-

-

2.1.1. Checkpoint rendszerre vonatkozó szolgáltatások
2.1.2 Checkpoint belső tűzdalrendszer üzemeltetése,
2.1.3 270 mérnökóra egyéb konzultációs szolgáltatás
2.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások biztosítását és a számlakiállítást az NTT
Magyarország Kft. teljesíti.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben
meghatározott feladatait a Felek mindegyike teljesíti.
3.2
A szerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba és az aláírástól számított 12
hónapig hatályos.
3.3
Vállalkozó a mérnökóra alapú egyéb konzultációs szolgáltatásokat, a műszaki leírásban
részletesen meghatározott követelmények szerint, a szerződés hatályba lépésétől számítottan 12 hónapig
óradíjas elszámolás körében biztosítja.
3.4
A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes leírását, feltételeit, a feladatok elvégzésének
módját és a vonatkozó elvárásokat és követelményeket a szerződés mellékletét képező Műszaki leírás
tartalmazza.
4.

A teljesítés helye:

4.1

Megrendelő székhelye és telephelyei

5.

A teljesítés módja, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

5.1.

Általános elvárások

5.1.1 Vállalkozó, jelen szerződés teljesítése keretében, az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből
álló szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére.
5.1.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés megküldése
nem zárja ki a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.3 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során biztosítja ajelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott eszközeihez, rendszereihez a hozzáférést, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges

mértékig.
5.1.4 Megrendelő
minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben lehetővé teszi a támogatást nyújtó szakemberek belépését a Jelen szerződés 4. pontjában
meghatározott helyszínre.
—

—

5.1.5 Megrendelő köteles ajelen szerződés tárgyát képező feladatellátáshoz rendelkezésre bocsátani
minden Olyan információt, adatot és dokumentumot, amely a tevékenység szakszerű és körültekintő
ellátásához szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és információknak a körét, amelyek a támogatás nyújtásához szükségesek.
5.1.6
Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező feladatellátás során közreműködni és a
szolgáltatásnyújtást támogatni.
5.1.7 Vállalkozó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt
a Jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal rendelkezik.
—

—

5.1.8 Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem a
Jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.
5.1.9 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
Adatairól dokumentumot (Jelen szerződés melléklete).
5.1.10 Vállalkozó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
5.1.11 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
5.2.

Checkpoint rendszerre vonatkozó szolgáltatások, belső tűzfal rendszer üzemeltetése

5.2.1. Vállalkozó a havi átalánydíjas szolgáltatások biztosítása keretében a műszaki leírásban tételesen
felsorolt és részletezett szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére, az ott rögzített feltételek szerint.

5.2.2. Vállalkozó a jelen szerződésben és műszaki leírásban meghatározott feladatai teljesítése
érdekében a szerződés hatályba lépésével egy napon köteles Megrendelő részére megadni a
hibabejelentő felületen és a telefonon, illetve e-mailen keresztül történő bejelentéshez kapcsolódó
ügyfélszolgálatok, hibabejelentők elérhetőségeit.
5.2.3. Vállalkozó az átalánydíjas feladatok tekintetében, havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő
hónap 5. napjáig köteles kimutatást készíteni és azt átadni Megrendelő részére (a továbbiakban együtt:
kimutatások), amelynek alapján a Megrendelő az elvégzett munkát nyomon követheti.
5.2.

Emiéb konzultációs szolgáltatások

5.2.1. Megrendelő a mérnökóra alapú konzultációs szolgáltatás körében elvégzendő feladat
vonatkozásában egyedi ajánlatot kér Vállalkozótól. Vállalkozó köteles az ajánlatot a lehető legrövidebb
időn belül, legkésőbb 10 munkanapon belül megadni. Megrendelő a Vállalkozó által adott ajánlatban
foglaltak szerint Megrendelő megrendeli az egyedi feladat elvégzését Vállalkozótól.
5.2.2. Az egyedi ajánlatában Vállalkozó által a feladathoz rendelt munkaidő ráfordítás óraszáma és a
feladatelvégzés határideje kapcsán Megrendelő, az ajánlat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül

észrevételt tehet, amennyiben nem ért egyet az abban meghatározott óraszámmal, illetve határidővel.
Vállalkozó az észrevétel kézhezvételét követően haladéktalanul megvizsgálja az abban foglalt indoklás
okszerűségét és szükség esetén felülvizsgálja a feladathoz rendelt óraszámot, illetve teljesítési határidőt.
5.2.3. Vállalkozó a feladatok elvégzését az egyedi ajánlat Megrendelő által történő elfogadását
követően, a feladat elvégzésének Megrendelő által történő megrendelése esetén kezdheti meg.
Amennyiben 3 munkanapon belül nem érkezik Megrendelőtől észrevétel, úgy az ajánlatot Megrendelő
részéről elfogadottnak, a feladatot megrendeltnek kell tekinteni.
5.2.4. Vállalkozó köteles a Vállalkozó ajánlata alapján a Megrendelő által adott egyedi
megrendelésben maghatározott feladatot, az egyedi megrendelés vonatkozásában Vállalkozó által
kalkulált, egyedi ajánlatban foglalt órakeret terhére, az egyedi ajánlatban meghatározott határidőn belül
elvégeini.
5.2.5. Megrendelő az egyedi megrendelésben meghatározott feladat elvégzéséről igazolást állít ki. A
tárgyhónapban lezárt egyedi megrendelésekről Vállalkozó összesítő kimutatást készít a műszaki
leírásban részletezett tartalom szerint.

5.3.

Teljesítésigazolás

5.3.1. Megrendelő a Kbt. 135. ~-a alapján köteles a teljesítésről nyilatkozni, a Jelen szerződés
„Teljesítést Igazoló Bizonylat” (a továbbiakban: TIB) című mellékletének alkalmazásával. A TIB csak
a Megrendelő által megvizsgált és ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában adható ki.
5.3.2. Megrendelő a tárgyhónapban a számlázás alapját képező feladatok vonatkozásában, a
Vállalkozó által részére benyújtott, elfogadott

-

átalánydíjas feladatok tekintetében a 5.2.3. pontban szereplő kimutatás,
inérnökóra alapú támogatás körében, a tárgyhónapban lezárt feladatok tekintetében az 5.2.5.
pontban szereplő igazolások és kimutatás,

átvételét követő 5 munkanapon belül TIB-eket állít ki Vállalkozó részére.
A TIB kiállításával Megrendelő igazolja, hogy az egyes számlákhoz tartozó feladatot a Vállalkozó
elvégezte, teljesítés a szerződés és Műszaki leírás szerinti tartalomnak és minőségnek megfelelt.
5.3.3. Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó
a teljesítést igazoló bizonylat kiállításához szükséges dokumentumokat nem adja át teljeskörűen,
Megrendelő által előírt formában. Amennyiben Megrendelő kifogást emel, a kifogás okairól írásban
tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltak javítására a kifogásban
meghatározott póthatáridőben.
5.3.4. Vállalkozó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Megrendelő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő elmulasztja a
visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesítve” stámszba fogja állítani a folyamat státuszát.
5.3.5. Megrendelőnek a Vállalkozó kezdeményezése előtt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
—

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt
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6.

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.2.
Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.3.
Vállalkozó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
ah’állalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

—

—

6.4.
Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha magajárt volna el. Vállalkozó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót Jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
7.

A fizetendő ellenérték:

7.1.
A Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
7.2.
Vállalkozót ajelen szerződés 2.1.1. és 2.1.2 pontjában meghatározott szolgáltatások biztosítása
vonatkozásában megillető átalány összege ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak,
egységárak alapján mindösszesen; 10.530.000,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tízmillió
ötszázkarniincezer forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó, mely havonta egyenlő
részletekben kerül kiszámlázásra.
Amennyiben jelen szerződés nem a hónap első napján lép hatályba, az első és az utolsó
alkalommal Vállalkozó tört havi díjra jogosult. Tört hónapra a fIzetendő díj a tárgy havi díj
naptári napokra számolt arányosított része.
7.3.
Vállalkozót a jelen szerződés 2.1.3 pontjában meghatározott, egyéb konzultációs feladatok
vonatkozásában megillető óradíj 20.000,- Ft /óra± közbeszerzési díj ± AFA, azaz húszezer forint/óra
± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
7.2.
A ‘7.2. és 7.3 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.2 és 7.3 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza a felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a
jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat,
de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja
a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa. A
közbeszerzési díjat Megrendelő az Vállalkozón keresztül fizeti meg.
7.3.
Vállalkozót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
7.4.
Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

8.

Fizetési feltételek:

8.1.

Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

8.2.

Vállalkozó Jelen szerződés alapján
az átalánydíjas feladatok tekintetében havonta egy számla,
az egyedi megrendelésben szereplő, tárgyhónapban lezárt feladatok tekintetében havonta egy
számla
kiállítására jogosult.

-

8.3.
Vállalkozó Jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú
melléldet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Megrendelőnek. Megrendelő a Kbt. 27/A ~ alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is
az e invoice@misz.hu e-mail címen.
8.4.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat. A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése
valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.
8.5.
A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő elektronikus számla
befogadás e invoice(ű~nisz.liu e-mail címére küldi.
8.6.
-

-

-

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 58.* és 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma
mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.7.
Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől vagy a 8.5. pont szerinti, a Megrendelő elektronikus számla befogadó e
mail címére történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Vállalkozónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
8.8.
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.
8.9.
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka.kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (I) a)).
8.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály— így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.
-
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8.11. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1)

8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.13. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem ajelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy e-mail címre küldi meg, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

8.14. 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 Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a
treasury~nisz.hu e-mail címre..
8.15. A Vállalkozó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kelt megfelelően
alkalmazni.
9.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1
Amennyiben Vállalkozó, ajelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, úgy az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően késedelmi, hibás teljesítési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

9.2
A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
A késedelmi kötbér alapja a havonta fizetendő nettó átalánydíj, illetve az egyéb konzultációs
szolgáltatások esetén az ez egyedi megrendelés nettó értéke.
9.3
Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
9.4
Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2 pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
9.5
Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
9.6
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
9.7
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

SAlk

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1.

Vállalkozó szavatolja, bogy ajelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi
termék és szolgáltatás teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult
és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (Pl. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót
jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása ás a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

10.2. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzöi jogi,
szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Vállalkozó
továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem
megfelelőjogszavatossági nyilatkozata miatt érik.
11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el vagy;
a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi vagy;
a másik Fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.
—

—

-

-

11.4. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
Vállalkozó valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott
határidőre nem teljesíti.

-

11.5. A szerződésszegés okán érvényesíthető kötbér alapját és mértékét jelen szerződés 9. pontja
tartalmazza.
11.6. Megrendelő a Kbt. 143. ~-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
11.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követőenjut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.8. Megrendelő jogosult és egyben kötelesjelen szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

—

11.9. 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 jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.10. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.11. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.
12.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

12.1.

Felek kijelentik, hogy:
-

-

-

-

Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel
kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely
szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogait
sértené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük csőd-, vagy felszámolási
eljárás, vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul Írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.
13.

Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformáeiók, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.
13.3. Vállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomásárajutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles ajelen szerződés teljesítése során tudomásárajutott
üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a
teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos
következményekkel járna.
13.4. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.5. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
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13.6. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomásárajutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé,
valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
13.7. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
13.8. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.
13.9. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.
13.10. Megrendelő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
adatbiztonságra vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való
visszaélésre és az üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU
adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében Vállalkozónak kizárólag a jelen Szerződés teljesítésével
összefüggésben anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot
(ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma
és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével
összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes
teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár
Megrendelőt terheli.
—

—

14.

Vis Major

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
14.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás
vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.
14.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior 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.

14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
14.5. Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
kővető 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll választása szerint —jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát.
—

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Megrendelő részéről:
Név: Mészáros Károly
Beosztás: hálózatüzemeltetési osztályvezető
Mobiltelefon szám: ±36305353724
E-mail Cím: Meszaros.Karoly~nisz.hu

b)

Vállalkozó részéről:
Név: Berta Zsolt.
Beosztás
Telefon szánr
Mobiltelefon szám~
E-mail cím

15.2.

Sales Account Manager
+36 1 482 9533
±36302889581
zsolt.berta~global.ntt

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesenjogosult személyek:
a) Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
b) Név: Nagy Róbert Tibor
Beosztás: üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

15.3. Felek a 15. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 15. pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazolók személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapesolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
15.4. 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 e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

—

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

l2(

bizonyításáig
tekinteni.

—

a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
15.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapesolattartók adatait a Felek 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 Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6.
cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése
alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (1) pontja
szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz
szükséges mértékben és ideig.
15.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, c-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összernggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb
írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.
—

-

15.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartj ák a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII
törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.
16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.2. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban táj ékoztatnL:
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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16.5. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog különös tekintettel a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az irányadók.
—

—

16.6. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.7. 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 Ic 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.
16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes
rendelkezés helyébe automatikusan, külön jogcselekmény (p1.: szerződésmódosítás) nélkül a KM
megfelelő rendelkezése lép.
16.9. Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott inellékletből áll, 3 eredeti példányban
készült, melyből 2 példányt Megrendelő, I példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet

Műszaki leírás
Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára,
ára (Ajánlattételi lap)
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat a Partner adatairól
Átláthatósági nyilatkozat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2021.

Budapest, 2021

Megrendelő
Bancsics Ferenc
vezérigazgató
N~SZ Nemzeti hifcj~f~!sd~fd6e SzolgMua

.01 .9iI
.~.

‚‚

~

Vállalkozó
Simon István
Nfl Magyarország Kft, közös ajánlattevők
meghatalmazott képviselője

i&t’körűee Müködő ~&tytL-nag
108 Bttdspeet, Ceokeeei utmt L

Nfl Magyarország Kft.
~ 1537 Budapest, Pf~ 453/171
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1. számú melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS
BEVEZETÉS
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Munkaerőpiaci
alkalmazásrendszerek, adatbázisok számára a magas rendelkezésre állású redundáns
nagyvállalati géptermi környezetben üzemelő adatvagyon biztonságát, sértetlenségét
Checkpoint belső tűzfalrendszer garantálja.
Adatközpontj aiban található adatvagyon védelmét több komplex tűzfalrendszer szolgálja ki.
Ezek működtetéséhez, üzemeltetéséhez kiemelten fontos olyan magas színvonalú mérnöki
támogatás, amely megbízható szakmai háttérrel és gyors reagálással segíti a mindennapi
üzemeltetési feladatokat.
Az üzemeltetés biztonsága kiemelten fontos, tekintettel közfoglalkoztatási
foglalkoztatáspolitikai alkalmazásokra, melyek ezen az in&astruktúrán működnek.

és

A BESZERZÉS TÁRGYA. MENNYISÉGE
1.
1.1.

Checkpoint rendszerre vonatkozó szolgáltatások
Szolgáltatás elérhetőség

A szolgáltatás időtartama: Szerződéskötéstől számított 12 hónap
A szolgáltatások elérhetősége a hét minden napján 0:00-tól 24:00 óráig
1.2. Hardver szolgáltatási szint
A teclmikai eszközökre érkező hibabejelentések kezelése az alábbi táblázatban meghatározott
válaszidőkkel és kötelező megoldási időkkel.
Az adott hibajegy prioritási szintjét a bejelentés során Ajánlatkérő ás AJANLATTEVO
közösen határozza a 1.4.9-es bekezdés alapján.
Prioritás
Kötelező válaszidő
Kötelező megoldási idő
I
2óra
4óra
2
4óra
6óra
3
4óra
24óra
4
24 óra
48 óra
5
6Oóra
120 óra
1.3.

Szoftver szolgáltatási szint

A teclmikai eszközökön futó szoftverekre érkező hibabejelentések kezelése az alábbi
táblázatban meghatározott válaszidőkkel.
Az adott hibajegy prioritási szintjét a bejelentés során Ajánlatkérő és AJANLATTEVO
közösen határozza a 1.4.9-es bekezdés alapján.
A szoftver támogatás igénybevételének előfeltétele az aktuális szoftver követések megléte.
Prioritás
Kötelező válaszidő
1
2óra
2
4óra
1574

1.4. A szolgáltatás által lefedett eszközök
Két darab Checkpoint 15400 Technikai Támogatás
1.4.1. Hozzáférés tsz egyes támogatási szolgáltatásokhoz
Ajánlatkérő telefonon, elektronikusan vagy telefaxon keresztül kérheti AJÁNLATTEVŐ
közreműködését a Checkpoint szoftver működésével kapcsolatos problémák megoldásában. A
támogatás magába foglalja a szoftver-használati tanácsadást, a szoftvertermék technikai
leírásának értelmezésében nyújtott segítséget.
Támogatás kérés esetén az alábbi adatok megadása szükséges:
.

Támogatást kérő neve

o

Hiba / kérdés rövid (1-2 mondatos) behatárolása

.

Bejelentés prioritása

A támogatáskérést elektronikusan aláírt levélben meg kell erősíteni.
1.4.2.

Check Point harc/ver csere:

A szolgáltatás keretében AJÁNLATTEVŐ a Check Point eszközökre következő munkanapi
cseregaranciát vállal Budapesten, a hibás eszköz megjavításáig, kicseréléséig csereeszkőzt
biztosít.
AJÁNLATTEVŐ vállalja, hogy az eszköz normál hardverhibától eltérő károsodása esetén (Pl.
eszköz teljes megsemmisülése), Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen teljesíti a következő
munkanapi hardvercserét, tartalékeszköz Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátásával.
Ajánlatkérő kötelezettségét képezi, hogy ilyen esetekben haladéktalanul beszerezzen a
megsemmisült eszköz helyett egyúj eszközt. Az eszköz beérkezéséig, de legfelj ebb 30
(harminc) napig AJANLATTEVO a havi átalánydíj keretében biztosítja a tartalék eszközt.
1.4.3. Probléma analizálás és megoldás
AJÁNLATTEVŐ támogatást biztosít a behatárolható és reprodukálható szoftver problémák
megoldásában. AJANLATTEVO segítséget nyújt Ajánlatkérőnek a nehezen reprodukálható
hibák azonosításában. Ajánlatkérő támogatást kap a hibabehatárolásban, a konfigurációs
paraméterek beállításában, a szoftver új verzióinak üzembe helyezésében, és az
üzemeltetéssel kapcsolatosan.
A probléma megoldás magában foglalja AJÁNLATTEVŐ termékek vonatkozásban
AJÁNLATTEVO Technikai Csoporthoz, egyéb esetben azon szoftver gyártókhoz való
eszkalációt, akivel az AJANLATTEVO-nek háttértámogatási szerződése van.
1.4.4. Termék és Üzemeltetési Támogatás
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AJÁNLATTEVŐ információt ad a legújabb szoflver- és hardververzió jellemzőiről, az ismert
problémákról és a rendelkezésre álló megoldásokról, ezen felül üzemeltetési tanácsot és
Segítséget nyújt.
1.4.5. Pro blérna behatárolás
AJÁNLAflEVŐ közreműködik ajelentkező problémák hardverre vagy szoftverre történő
behatárolásában. Amennyiben a problémát hardver hiba okozza és Ajánlatkérőnek van
helyszíni hardver karbantartási szerződése a hardver hibakezelés folyamata elindul.
Amennyiben az Ajánlatkérőnek nines érvényes karbantartási szerződése az adott hardverre,
AJANLATTEVO javaslatot tesz a hardver hiba elhárítására a mindenkor érvényes eseti (per
call) javítási díjtételek alkalmazásával.
1.4.6’ Probléma/eset bejelentés és válaszidők
Probléma bejelentés a hét minden napján, 000—2400 óra között megtehető elektronikus úton.
AJANLATTEVO a telefonon érkező bejelentéseket a szerződésben meghatározott időszakban
(szolgáltatási időszak) fogadja. Az alapszolgáltatási díj (havi átalánydíj) a hét minden napján
000-2400 óra közötti szolgáltatási időszakra vonatkozik. Ajánlatkérő választása alapján a
válasz eljuttatható elektronikusan, telefonon vagy telefaxon. A hibák bejelentésétől számított
megjelenési idő, abban az esetben, ha a hiba csak közvetlen beavatkozás útján hárítható el, a
bejelentést követő 4 órán belül történik. 4-es ill. 5-ös prioritású hiba illetve információ kérés
esetén AJANLATTEVO 1 munkanapon belül megkezdi a válaszadást.
1.4. 7. Reaktív (hibaelhárító) szolgáltatások
o

Eszkalációs eljárás részletezése:
AJÁNLATTEVŐ szakértői biztosítják az elsődleges támogatást. Amennyiben a
probléma eszkalációt igényel, a Checkpoint termékek esetén a második szintű
támogatást a gyártó TAC központja adja.
1.4.8. Proaktív (hibamegelőző) szolgáltatások

.

Szoüverátadás és dokumentáció: A tern~ékek update változatairól szóló értesítést,
kibocsátást követő I héten belül eljuttatja a NISZ képviselőjéhez, értesítést küld a megjelent
szoftverről.

.

Szoftver hiba és/vagy szoftver biztonsági frissítés megjelenése esetében a kockázat
elemzést követően annak mértékétől függően Ajánlattevő értesíti az Ajánlatkérőt és
tájékoztatja a szükséges teendőkről.
-

—

1.4.9. A prioritási szintek dejiníciója
1. Prioritási szint: Hálózat összeomlás A NISZ KIUI (FH VPN) hálózata üzemképtelen, a
leállás okának megszüntetésére nincs a NISZ KIUI által elvégezhető lehetőség.
AJANLA’ITEVO és a NISZ KIUI ésszerű keretek közt mindent megtesz, hogy akár
nagymennyiségű erőforrások bevonásával, akár munkaidőn kívül a hálózati szolgáltatást
mihamarabb helyreállítsa.
—

-

-

—

—

2. Prioritási szint: Hálózat degradáció A NISZ KIUI (FH VPN) hálózat
funkcionalitásalrendelkezésre állása jelentős mértékben romlik, amely negatív hatással van
üzleti tevékenyégére is. A jelenség megszüntetésére nincs a NISZ KIUI által elvégezhető
-
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lehetőség. AJÁNLATTEVŐ és a NISZ KIUI ésszerű keretek közt mindent megtesz, hogy
munkaidőben, a rendelkezésre álló erőforrások alkalmazásával a problémát elhárítsa.
-

-

3. Prioritási szint: Nagyobb hálózati hiba (több személy, pár csoport érintett) A hálózat
fünkcionalitása!rendelkezésre állása/teljesítménye csöklcent, de az Ugyfél üzleti tevékenysége
fenntartható. A jelenség megszüntetésére a NISZ KIUI megkerülő megoldással van
lehetősége.
—

4. Prioritási szint: Kisebb hiba (1, esetleg 2 személy érintett) A hálózat
fünkcionalitásalrendelkezésre állása/teljesítménye csökkent, de a NISZ KIUI üzleti
tevékenysége fenntartható.
—

5. Prioritási szint: Információkérés A NISZ KIUI a rendszerjellemzők,
konfigurációváltoztatás, technikai paraméterek, illetve a menedzselt eszközökltermékek
képességei témakörében feltett technikai kérdései/kérései.
—

2.

Check Point belső tűzfalrendszer üzemeltetése

2.1. Szolgáltatás elérhetőség
Ajánlattevő munkanap, munkaidőben biztosítja Ajánlatkérő számára a szolgáltatások
elérhetőségét. AJANLATTEVO a tűzfalrendszer üzemeltetési szolgáltatás tekintetében
AJANLATTEVO saját telephelyéről üzemelteti Ajánlatkérő telephelyén lévő tűzfalrendszert
a következők szerint.
2.2. A szolgáltatás által lefedett eszközök
.

Checkpoint tűzfalrendszer

.

Check Point IPS blade: a rendszer védelmét tűzfal oldalon biztosító behatolás
detektáló és megelőző modul

o

Check Point Mobile Access blade: Mobil eszközök (smartphone-ok, tablet-ek)
valamint VPN-klienssel nem rendelkező PC-k!notebook-ok Számára biztonságos és
authentikált távoli elérést biztosító modultámogatás

o

Check Point Indentity Awareness blade: felhasználó- és gép accounton alapuló
tűzfal szabályrendszer kialakítását lehetővé tevő modul üzemeltetésének támogatás

‘

Check Point Application Control/URL-filtering blade: a web 2.0-s tevékenységgel
kapcsolatos forgalom felismerése, ellenőrzése, valamint a webes címek (IJRL)
elérésének szűrésére szolgáló modultámogatás

.

Check Point Anti-Virus blade blade: a tűzfalon futó, átjáró alapú vírusvédelmi
megoldás támogatása

2.3. Technikai Támogatás
2.3.]. Biztonságos kommunikáció
A szolgáltatás keretében történő elektronikus kommunikáció csak digitálisan aláírt és
szükség esetén titkosított formában valósulhat meg.
A szoftver támogatás igénybevételének előfeltétele az aktuális szoftver követések
megléte.
2.3.2. Bejelentés módja
18

Digitálisan aláírt, szükség esetén titkosított email formájában, vagy telefonon, melyet a lehető
legrövidebb időn belül digitálisan aláírt e-mailben kell megerősíteni.
2.4. A tűzfalrendszer üzemeltetésével kapcsolatos rendszeres/eseti tevékenyégek, és
felelősségi körök
Terulet

Feladat

Szűrési/címfordítási
szabályok módosítása
Tűzfal naplóállományok
ellenőrzése
Tűzfal
Felhasználói hozzáférés
menedzsment módosítás
Tűzfallal kapcsolatos
hibakeresés
Szoflververzió-frissítés

AJÁNLATT
EVŐ

AJÁNLATK

ÉRŐ

Megjegyzé
s

V
V

‚7

Szabályrendszer,
naplóállományok,
alkalmazás,
mentés/visszaállítás
Routing táblamódosítás

V

Naplóállományok periodikus
archiválása

V

V
Az
a] ánlatkérőv
el közösen
definiált

Konfigurációmódosítás,
V
tűzfal globális
paramétereinek módosítása
U) A változáskezelési csoport határozza meg szerződéskötést követően
Az informatikai biztonsági konzultáció keretében, a 3. fejezetben ((Ajánlatkérés: Egyéb
szolgáltatások )részletezett 270 óra terhére

® A havi díj havi 20 (húsz) bejelentett változtatást tartalmaz, melyek lekezelése munkaidőben
történik. Az ezt meghaladó változásigény eseti megrendelés keretében számlázásra kerül a 3.
fejezetben (Ajánlatkérés: Egyéb szolgáltatások) részletezett 270 óra terhére, a vállalkozási
szerződésnek megfelelően.
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Szolgáltatás típusok a havi díj keretében

Szűrésilcímfordításí
szabályok,
felhasználói
hozzáférés
módosítása,
hozzáadása, törlése

Tűzfal
naplóállományok
ellenőrzése

Szolgáltatás típusa
20 (húsz) változtatási
tevékenység Az ezt
meghaladó változásigény
óradíj alapján eseti
megrendelés keretében
kerül elszárnolásra

A szolgáltatást a havi
díjtartalmazza

A szolgáltatást a havi díj
tartalmazza

Naplóállományok
periodikus törlése

A szolgáltatást a havi díj
tartalmazza

Szolgáltatási szint
A munkanapon 14:00
óra előtt érkező
változásigénybejelentés nyugtázása
aznap, 14:00 óra után
beérkezett bejelentés
nyugtázása a
következő munkanap
történik. A megfelelő
beavatkozás a
változáskezelési
csoport ütemezése
szerint történik.
Üzemi és biztonsági
problémák/események
keresése a tűzfal
aktuális
naplóállományai
alapján, napi
rendszerességgel,
speciális elemző
eszköz
alkalmazásával.
A tevékenység a
rendelkezésre állási
időnek és a probléma
súlyosságának
megfelelően hajtódik
végre.
A projekt
implementáció
folyamán automatikus
napló-export fünkciót
állítunk be. A
naplóállományok
törlése a NISZ KIUI
igényei szerint
történik.
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Terület

Feladat
Konfigurációmódosítá
s, tűzfal globális
paramétereinek
módosítása

Szolgáltatás típusa
A szolgáltatást a havi
díjtartalmazza

Jelentéskészítés a
tűzfal aktuális
naplóállományai
alapj án

A szolgáltatást a havi
díjtartalmazza

Konfigurációs
állomány
rendelkezésre
bocsátása

A szolgáltatást a havi
díjtartalmazza

Hotfix telepítés

A szolgáltatást a havi
díjtartalmazza. A
tevékenység a
változáskezelési csoport
jóváhagyásával történik
A szolgáltatást a havi díj
tartalmazza. A
tevékenység a
változáskezelési csoport
jóváhagyásával történik

Szoftver főverzió
&issítés

Szabályrendszer,
naplóállományok,
alkalmazás
mentés/visszaállítás

A szolgáltatást a havi díj
tartalmazza

Szolgáltatási szint
A munkanapon 14:00
óra előtt érkező
változásigény
bejelentés nyugtázása
aznap, 14:00 óra után
beérkezett bejelentés
nyugtázása a
következő munkanap
történik. A megfelelő
beavatkozás a
változáskezelési
csoport ütemezése
szerint történik.______
Alap jelentéskészítés a
tűzfal aktuális
naplóállományai
alapján, havi egyszeri
alkalommal.
A tűzfalrendszer
rendelkezésre álló
eszközeivel készíthető
konfigurációs
állomány
rendelkezésre
bocsátása, havi
egyszeri alkalommal.
Gyártó által készített
és telepítésre javasolt
javítócsomagok

A gyártó által kiadott
ingyenes
szoftver&issítés
telepítése, évi
maximum egyszeri
alkalommal.
Bárminemű
térítésköteles frissítés
jelen ajánlattól külön
kezelendő!
Mentés a NISZ KIUI
egyeztetett
rendszerességgel
készül
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AJÁNLATTEVŐ felelősségi körébe tartozik:
•

Az üzemeltetés során, a tűzfalrendszer az Ajánlatkérő által jóváhagyott tűzfal
konfigurációt tartalmazza

o

A tűzfalrendszerre a megfelelő biztonsági javítások a NISZ hatályos Rendszer
Beavatkozási Kérelem (RBK) szabályzatának megfelelően kerülhetnek fel.

2.5. Behatolásvédelmi rendszerrel kapcsolatos rendszeres/eseti tevékenységek, és felelősségi
körök
.

Detektált események áttekintése heti gyakorisággal, ennek alapján:
.

kritikus események jelentése, max. heti gyakorisággal

.

események jelentése havi gyakorisággal (havi riport)

.

IT biztonsági értékelő megbeszélés havi rendszerességgel, esetenként maximum 2
óra időtartamban

.

Ajánlattevőnek a NISZ által havi rendszerességgel tartott Üzemeltetési Értekezletén
részt kell venni

.

A support szolgáltatás nem tartalmazza a detektált események valós idejű figyelését (ez a
NISZ szakembereinek a feladata), illetve a telepített rendszer átalakításával, bővítésével
kapcsolatos tevékenységeket.

‘

a behatolás védelmi rendszer az általa kritikusnak ítélt, detektált eseményekről valós idejű
riasztást küld aNISZ, az AJANLATTEVO, valamint az NISZ által kijelölt, a vírusvédelmi
szolgáltatásokat végző partnerének.

.

A kritikus riasztásokra történő válaszlépések folyamatát NISZ Incidenskezelési Szabályzata
fogalmazza meg, végrehajtása az NISZ feladata.

3.

Egyéb szolgáltatás

Ajánlattevőnek szerződéskötéstől számított 12 hónapig terjedő időtartamra 270 óra IT
biztonsági konzultáció felhasználható keretet kell biztosítania a menedzselt tűzfal
témakörében, különösen:
‘
‘
‘
.
.
.
‘
.
‘

•

Informatikai biztonsági konzultáció
Biztonságtudatossági oktatás
Eseti, 1-4 embernapos mini projekt
Biztonsági stratégia készítésében való részvétel
Biztonságirányítási szabályzatok eljárásrendek készítésében való részvétel
Felkészítés biztonsági auditra
Rendszer adminisztrátor-helyettesítés
Professzionális tanácsadás Konzultáció
Szoftver szaktanácsadás Helyszíni üzemeltetés támogatás
Határvédelmi
in&astruktúra
(tűzfalrendszerek,
behatolásvédclem,
tartalomszűrés modernizációs feladatainak végrehajtása)
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Ezen órakeret terhére vállalkozó az alábbi feladatokat is ellátja:
o

o

o

A Check Point modernizációs projekt során főverzióváltás (R80.30) történik. Az R8O verzió a
vendor történetének egyik legmarkánsabb megújulása, nemcsak gateway, hanem
menedzsment rendszer tekintetében is. E migrációs feladatok megtervezésén és
végrehajtásán kívül a rendszer összes dokumentációja is revidiálandó és részleteiben is
frissítendő. Az üzemetetési feladatok átadása miatt a rendszer üzemeltetési
dokumentációjának frissítése a leginkább erőforrásigényes feladat.
A modernizáció során teljesen kiváltásra kerül a McAfee IPS rendszer is, funkcióit a Check Point
rendszer veszi át. A hálózatban betöltött szerepük miatt az McAfee komponensek eltávolítása
nyomán módosul a hálózati (L2/L3) topológia és architectúra > a változást gondos tervezés, és
megfelelő folyamatokkal kontrollált átállást igényel. Ez kompletten a projekt feladata, így a
megfelelő erőforrások allokálása és ráfordítása is.
A modernizáció során
különös tekintettel a COVID-19 helyzet nyomán kialakult
megnövekedett távmunka-igény nyomán a kliens-VPN konszolidációt is el kell végezzük
—

—
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2. számú melléklet
Ajánlattételi lap

O
Nfl

NISZ — esMEPI infrastruktúra Checkpoint tűzfalrendszer mérnöki támogatÁsa
PJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZ~SE
AJÁNLATTÉTEU in
Alulírott Simon István, mint a(z) NTT Magyarország Kft. (1117 Budapest. Budafcki Út 00.)
kötelezettságv&llalásra jogosuLt képviselője, a HiSZ Nemzeti Infokommunilációs SzolgMtató Zj-t. mint
Ajértlalká’6 által indított ]‚eXMEPI inhasüuktkra Checkpoit iűzfalrendszer mérnöki témagatásat≠ tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
ás a(z) lnvitecb ICT Services K~. (2040 Budaörs, Edison utca 4.). ás a FORMA)< SI K~. (1123 Budapest.
Táltos utca ij. ás a NADOR Rendszerttáz K~. (1152 Budapest Telek utca 7-03. ás az XCOFY Kt (1103
Budapest. Györnrői Út 86.). ás a Sys IT Services MA. (1123 Budapest Alkotás utca 55-öl C. ép 5. ernj
közös ajánlattevő képviseletében

Cikkszám
(Tennékazonos.itó)

Termék
(szolgáltatás)
.
megnevezese

Mennyiség,
mennyiségi egység

Nettó egységár
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

NET_SZOLGIO7

Termék szakértői
konzultáció
(munkaid6ben.
helyszíni. vezető
rendszerrnérnök)

270 ÓRA

20.000

5.400.000

NET SZOLG29

Terntéktárnogatás
- átal ánydijas 7324
ára (500 előtti
kliens)

117 DARAB

90.000

10.530.000

Összesen ár (nettó)1

I 5.9300i30

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA, valamint 1 % közbeszerzási díj +27% ÁFA terheli.

Kelt Budapest 2020. év november hónap 23. napján

~
.
Simon István
Nfl Magyarország KfL Invitech ICT Services Kít,
FORMA)< SI Kit. MADOR Rendszerház KR.
XCOPY Kit, ás azSys IT Services Kit
Közös ajánlattevók meghatalrnazctt képviselője

Aflt r~~a&aar~aaj~ a flbh’i~clap Nato ajariat anr~3anrsan arabs

Nfl Magyarorsz~ Kf-t,
1537 Budapes! Pf 453/171

NTT

24

3. számú melléklet

NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zn.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikáeiós
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIE aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIE 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 az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (száflítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szaktertiletnek 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:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)
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4. számú melléklet

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

.;.;‚NIsz

NIMLI~TI iNI’OKOMMUNIKkC
SZOt.GÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyze’knek megfelelően):
Rövid név (cég/egyze’knek megfelelően):
WIT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató
NTT Magyarország Kft.
Korlátolt Felelösségű Társaság
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó
01-09-69693]
Adószám: 12655085-2-43
Uniós adószám: 111312655085
Kapcsolattartó adatai
Név: Berta Zsolt
Beosztás:Senior Account Manager
Telefonszám: +36 30288 9581
email Cím: zsolt.berta~globai.ntt
Cím
Székhely (ország, ira’nyítószám, város, utca, házszám): H-ill? Budapest, Budafoki út 60.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-1537
Budapest, Pf.: 453/171
Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-1537 Budapest, Pf.: 453/171
Cégnév:. NTT Magyarország Kit.
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-ill? Budapest, Budafoki út 60.
Számlavezető bank
Neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10400968-00023130-00000005
HUF
Kulonos adozasra vonatkozó informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapj an, az irrelevans sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, oh IGEN-t)
Különbözet szerinti
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-X VII.
nem
XIIIJA. fejezet, 169.~.(h)]: nem
fejezet, 169.~.(p,gj]: nem
Tevékenység alapján mentes [áfa
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
tv. VI. fejezet]: enm
fejezet]:
nem
Milyen tevékenység alapján: nem
Milyen tevékenység alapján:

______________________________

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

EVA [2002. évi XLIII’ törvény]:
nem

Kelt’
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5.

számú melléklet

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

NY!? Magyarország KR
1117 Budapest, Budafoki út 60.
01-09-696931
1 2655085-2-43
Simon István Ugyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt NY!? Magyarország Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t
haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
f’elmondani, vagy attól elállni.
Budapest., 2021
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(cegjegyzesre jogosult vagy szabalyszeruen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Nfl Magyarország Kft.
‚~ 1537 Budapest Pf. 453/171
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3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. ál/átható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy küllbldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és aterrorizmus finanszírozása megelözésérűl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletűséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van,
be) nem minősül atársasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bírójogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba), bb) és be) alpontszerinti
feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következö feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselói megismerhetók,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezetű tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagállamában vagyolyan államban van, amellyel Magyarországnak akettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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