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Szerződés nyilvántartási száma: J.Q2 05 ~

‘bSo—2o2k~1Q
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
„nCiphcr nShield Remote Administration eszközök beszerzése”

amely létrejött egyrészről a
MSZ Nemzeti Jnfokommuflikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, bankszámíaszám: K&H Bank Zrt. 10403239_00027183-00000001 képviseli:
Varga Dezső Gazdasági vezérigazgató- helyettes és Nagy Róbert Uzemeltetési vezérigazgató-helyettes),
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről:

Cég neve

99999 Informatika Kft.

Székliely:
Ádószáin:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám
Képviseli:

1123 Budapest Alkotás u. 55-61.
13854964-2-43
01-09-876769
10918001_00000038-94730000
Dongó Péter

LKépviselő titulusa:
~ DKÜ Azonosító

ügyvezető
200475

Cég neve:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
BankszámlaszÚm
Képviseli:
Képviselő titulusa:
DKÜ Azonosító

USER RENDSZERHÁZ Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.
13799504-2-41

Cég neve:
Székhely:
Adószáni:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszátfl:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
DKÜ Azonosító

PROFESSZIONÁL Zrt.
1122 Budapest, Pethényi köz 7.
13369657-2-43
01-10-045161
10103173-30483700-01003003

01-09-873842
10800007_37701004-00000000
Lóval Tibor Sándor
ügyvezető

200275

Lévai Tibor Sándor
vezérigazgató
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Cég neve:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
DKÜ Azonosító
Cég neve:
Székhely:
Adószim:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
DKÜ Azonosító

ETIÁM Kft.
6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.
24909707-2-06
06-09-022480
11735005-20579683-00000000
Nagy Szabolcs
ügyvezető

201258

omcium Szolgáltató Kft.
1044 Budapest, Óradna utca 4.
24109952-2-41
01-09-283587
11600006-00000000-80472939
Újvári Viktor Tamás
ügyvezető
201319

Cég neve:

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi
Kft

Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszáin:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
DKÜ Azonosító

7623 Pécs, Mártírok u.42.
10582048-2-02
02-09-060538
10102440-52254600-01004009
Szappanos Gábor
ügyvezető
100050

Cég neve:

Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati
Szolgáltató Kft.

Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
DKÜ Azonosító

2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép.
13287041-2-13
13-09-202159
10100840-59884000-01000007
Megyesi Zoltán Sándor
ügyvezető
200438

Cég neve:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:

madelT.hu Informatika Kereskedelmi ős Szolgáltató Kft.
1143 Budapest, Semsey Andor u. 25.
23096682-2-42
01-09-952742
10918001-00000067-10970002
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Képviseli;
Képviselő titulusa:
»1(0 kzonosító

Lajos János
ügyvezető
200613

Cég neve:
Székhely:
Adi5szám:
Cégjegyzék szám:
Bankszánilaszám:
Képviseli:
kij~iselő titulusa:
DKÜ Azonosító

Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kit.
1051 Budapest Sas utca 10-12.
24919414-2-41
01 09 189206
10102086-43376300-01004009
Gulyás Péter
ügyvezető
200795

Cég neve:
Székbely:
Adészám:
Cégjegyzék szám:
Bankszánilaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
01(0 Azonosító

Black Cell Magyarország Kit.
1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em. 2.
22793348-2-42
01-09-943-820
10103104-85738100-01004007
Cyebnár Gergő
ügyvezető
201328

Cég neve:
Székliely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszánilaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
01(Í) Azonosító

PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kit.
1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lh. 7.
10560677-2-43
01-09-076265
10300002-20395346-00003285
Pistár Mária
ügyvezető
100075

mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó),
(Vevő és Eladó 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:
l3eszerzö) által TED 2017/S 247-517926 ill. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése
2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között
keretinegállapodás Jött létre (a továbbiakban: KM).
—

KM azonositószáma: KMO I O2ITBTI 7
KM aláírásának dó’ urna: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.
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KM keretösszege: 20.000.000.000 forint + Áfa.
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 Vevő közti viszonyát jelen szerzödés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3.
A jelen szerződést és számlakiállítást a 99999 Informatika Kit teljesíti, a Szerződést
meghatalmazás alapján—a(z) Összes közös ajánlattevő nevében Írja alá. A közös ajánlattevők kijelentik,
hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

—

1.4.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy 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 műszaki Jeírásban (I. számú melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.
Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósításárajött létre. Az „nCipher
asbield Remote Administration eszközök beszerzése” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli és
megveszi, az Eladó pedig eladja és elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott
követelményeknek megfelelő termékek szállítását és járulékos szolgáltatások teljesítését, a 2. számú
mellékletben meghatározott mennyiségekben (Megrendelt termék/szolgáltatás- és árl ista). A szerződés
teljesítése az 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott műszaki követelményeknek
megfelelően történik.
—

—

3.

A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi
aláírása.
3.2
Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal, bogy a szerződés mindkét fél szerzödésszerű
teljesítésével szűnik meg.
3.3
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 30 napig köteles leszállítani.
3.4

Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye:

4.1. Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket Vevő 1148 Budapest.
Róna utca 54-56. szám alatt található központi raktáróba kell leszóllítania.
4.3. A papír alapon átadásra kerülő dokumentumokat íjótállásra. gyártói támogatásra vonatkozó
igazolások, nyilatkozatok) a 1135 Budapest. Csata utca 8. szám alatt kell átadni a jelen szerződés 13.1.
pontjában megjelölt kapcsolattartónak.
5.

A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolús
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5.1.

A reljesitésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban, gyári csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.
5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles biztosítani az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot
is), illetve a műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerű működéshez
szükséges kiegészitőket.
5.1.3. Eladó a fentieket’ túl köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus Úton hozzáférhetővé tenni
jelen szerződés keretében szállított termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útm utatót, gyártói támogatásra és
jótállásra vonatkozó okmányokat, a műszaki leírást. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni a termék gyári számát, valamint a jótállás és gyártói támogatás időtartamát. A jótállás
igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadásáról a Vevő nyilatkozatot állít ki (vevői nyilatkozat).
—

-

5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása.
Eladónak a terméken a vonalkódotjól látható helyen (p1. az eszköz teteje, hátulja) úgy kell elhelyeznie.
hogy annak üzemszerű működést ne zavarja, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne
takarja le és az eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz
leállítására, megbontására a leltár során).

5.1.5. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő
két n-wnkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.1.6. Eladó köteles legalább a tennékek szállitása előtt öt niunkanappal írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját és Vevő központi raktárát a szállítás
időpontjáról jelen szerződés 13. pontjában megadott értesitési címen. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb hatodik
munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.1.7. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére ajelen szerződés 13. pontjában meghatározott értesitési cimre elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xlsI.xlsx) megküldeni a Jelen szerződés mellékletét képező, Eladó által
kitöltött Összerendelő táblázatot (továbbiakban: Osszerendelő táblázat), melynek valamennyi
leszállitott termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
.
termék megnevezése.
.
termék gyártói termékkódja,
.
tennék gyári száma.
.
termék leltári száma.
.
termék egyéb. eszköztípusra jellemző azonosílója (IMEI szám, MAC address)
Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó sablonja jelen szerződés 8. számú melléklete.
Eladó a termékek szállitását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti Összerendelő
táblázatot nem küldi meg a Vevő kapesolattartója és Vevő központi raktára részére.
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5.1.8. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
5.1.9. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen Pont szerinti értesítés megküldése
nem záija ki a hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.

5.1.10. Aniennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül
is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizárja.
5.1.11. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot (Jelen szerződés melléklete).
5.1.12. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alan tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetövé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
5.2.

Átadás-át-i’é’elre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.
5.2.2. Eladó kötelesjelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt teljesítési helyszínre a teljes mennyiséget
és amennyiben értelmezett, az az azokhoz tartozó eszközöket, alkatrészeket- a műszaki leírásban,
meghatározott termékeket leszállítani és a termékekhez tartozó használati útmutatót, valamint jelen
szerződés 5.1.3. pontjában megjelölt dokumentumokat teljes körűen átadni Vevő részére.
—

Hardverek átadás-átvélelére vonatkozó szabályok
5.2.3. Az átvétel ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően —jelen szerződés
4.1. pontjában meghatározott teljesítési helyen történik hétfőtől-csütőrtökig 8:00-14:00 óra között,
pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után
szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A
szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.
—

5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti Összerendelő táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel
megkezdésének feltétele.
5.2.5.
-

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállitott mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
a termék megfelel-ejelen szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy
megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.

5.2.6. Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja. Az átadás-átvételről a Felek átadás-át’ ételi
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jegyzőkönyvet készítenek Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges
rögzíteni:
-

5.2.7.
-

-

-

az átadás-átvétel időpontja, helye,
felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
az átadás-átvétel tárgyát képező termék egyedi azonosítója (gyári száma),
az átadás-átvétel tárgyát képező termék garanciális idejének megjelölése.
Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződésben és Műszaki leirásban meghatározott
előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződésben előírt
tartozékokat,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át Jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem.

5.2.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amely(ek)nek átvételét Vevő
megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

5.2.9. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre az átadás-átvételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér
alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől a szerződésszegéssel érintett termékek tekintetében
elállni.
—

5.3.

-

Teljes ítésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi átadás-átvétele a jelen szerződésben megadott
teljesítési helyszínen sikeresen lezárult. illetve Eladó átadta Vevőnek a jótállás és támogatás
dokumentumait és annak igénybevételéhez szükséges elérési utat.
5.3.2.

Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:

a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardverek sikeres átvételét igazoló
szállítólevel(ek)ct, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyve(ke)t,

-

-

jelen szerződés alapján szállítandó dokumentumok sikeres átvételének igazolását,

-

a jótállás igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot,

mely(ek) átvételét követően Vevő a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott határidőn belül kiállítja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet). Szerződő Felek kijelentik. hogy ajelen szerződés
tárg5 át nem tekintik osztható szolgáltatásnak.
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5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem, vagy nem teljes körűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja
át.
5.3.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbájogosult aPtk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosítottjogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kiterjed.
5.3.5. Az Eladó a teljesítést követően S napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKÜ Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teij esítés~ folyamatban bekövetkezett
változást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehet jóváhagyás, Illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen
szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer
automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
5.3.6. A Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

6.

-

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Eladó 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.
Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen
szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

6.4.
Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen 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.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.
7.2.
Az Eladót megillető díj teljes összege: 14742 000- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz
tizennégymillió-hétszáznegyvenkétezer forint + közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó’.
Felek rögzítik. hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

‚

Nyertes Ajánlaltevő ajánlala szerint
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7.3.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési dij alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2 % + Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg a KM szabályai szerint,
annak összege a számlán külön soron kerül feltüntetésre.
7.4.
Eladót a jelen 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.
8.

Fizetési feltételek:

8.1.

Eladó a teljesitésről 1 db számla benyújtásárajogosult.

8.2.

Vevő a szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést és előre fizetést kizárja.

8.3.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen
jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

8.4.
Eladó ajelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdésében
foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. ~ (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. sz. melléklet)
alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Afa tv. szabályai szerint állít ki, és azzal együtt nyújt
be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállításárajogosult.
8.5.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és mind két Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. sz. melléklet) és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy
példánya.
8.6.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. * alapján lehetővé teszi az elektronikus
számla befogadását is az ejnvoice®nisz.hu e-mail címen.
8.7.
Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
8.8.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) a NISZ Zn. nevét. címét, adószámát és az általa megadott belső azonosításra szolgáló Jelen
szerződés számot,
c) fizetési határidőként a 30 napot.
d) a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, valamint az adószámát,
e) a számlán Fel kell tüntetni a ..számla” elnevezést.
Oldal9/27

f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
g) 2%+Afa közbeszerzési díj külön soron.

CXXVII. törvény (Áfa

Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a szánilának meg kell felelnie:
az Áfa tv. l75. ~-a szerinti előírásoknak; valamint
EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának

-

8.9.
Vevő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől vagy a 8.6. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla befogadó e-mail címére
történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció Ideje.
8.10. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.
8.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetésjogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával,
8.14. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adókötelesjövedelniének csökkentésére alkalmasak.
8.15. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.
8.16.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.17. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában. adószámában, száinlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni valamint megktildeni a treasur” a niqz.hu e-mail címre.
8.18. A szárnlához a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
8.19.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

9.

Jótállás és gyártói támogatás

9.1.

Eladó jelen szerződés keretében szállított eszközökre és az azokhoz tartozó alkatr~szekre jelei’

szerződés 1. számú melléklelében meghatározott feltételek szerint 12 hónap jótállást és gyártói
támogatást vállal. A jótállási idő és gyártói támogatást kezdete az eszközök sikeres mennyiségi
átvérelének az időponUa. A jótállásra egyébiránt a keretnwgállapodás rcndelke7ésci irán”adól’ ~
termékek jótállás~nak és gyártói támogatásanak kezdoidőpontját fel kell tümetni a Teljesítést Igazoló
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I/ül

Bizonylaton.
9.2.
Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződásszcrű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott m~iszaki specifikációknak, továbbá,
hogy Jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag,
gyártási és egyéb) hibától’
9.3.
Vevő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg Eladó alábbi
elérhetőségein2:
telefon:
e-mail elm:
-

9.4.
Eladónak a hibabejelentést 4 órán belül kell visszaigazolnia és 8 órán belül meg kell kezdenie a
hiba kijavitását. Eladónak legkésőbb a bejelentéstől számított 24 órán belül el kell hárítania a hibát. A
hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma
-

-

-

-

9.5.
Hardverliiba esetén ajótállás keretén belül azeszközök cseréjét Eladó biztosítja. Hardverhiba
esetén a hibát Eladó a meghibásodás helyszínén, a “Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás”
biztosítás keretében köteles elhárítani: amennyiben délután 3 óra előtt indul el a hibabejelentés
folyamata. Úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha délután 3 óra után a következő munkanapon
kerül feladásra az eszköz. A meghibásodott eszkőzőket Eladó köteles elszállítani. Amennyiben Eladó a
hibát kettő munkanapon belül nem hárítja el, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértékét
jelen szerződés 11. pontja tartalmazza
9.6.
Az új, kicserélt hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melyre jelen szerződés
5. fejezetének rendelkezései az irányadóak.
9.7.
Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
az Eladó tulajdonába kerülnek.
9.8.
Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási, gyártói támogatási kötelezettségét
nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét~avitását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli’
9.9.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó
viseli.
—

—

9.10. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevönek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított’ Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan joga’ így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga. szabadalma vagy védjegye). amely Vevőnek
a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli.
Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő a kártérítési
—

—

-

2

A ‘égleges szerződésben terül kilöllésre

in

e~es aianlalle’o adatai alapján.
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igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

-

a szerződést

9.11. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó
jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik
fél általi jogszerű követelés kielégítését magáravállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben a szerződés teljesítésében Eladó késedelembe esik, vagy hibásan teljesít, illetve
amennyiben jelen szerződésben meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 2.
számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be
sikeresen, Eladó
az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy hibás teljesítés vagy
meghiúsulás) függően késedelmi vagy hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

10.2. 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 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést
felmondani/elállni.

10.3.

1-libásteljesítési kötbérmértéke: a hibás teljesítés 1-10. napjaalatt napi 0,5%, alI. napjától napi
1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
10.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.5. Felek rögzítik, hogy Figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített
termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
10.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.
10.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesiti a teljesítés alól.
10.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják. figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előirásaira.
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11.3’ Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesitésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
Eladó a teljesítést jogos ok nélkiil megtagadja,
b)
a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c)
jelen szerződés 5., 6., 12.8 fejezeteiben szabályozott esetekben,
d)
Eladó valamely
az a)-c) pontban nem nevesitett
jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.4. 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.
11.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondax~i. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
11.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.7.

Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

11.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

11.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
-

-‚

a)
az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenul 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
12.

Titoktartás, Adatkezelés

12.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
12.2. Felek tudomással bírnak arról. hogy üzleti titok.ra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk. alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.
12.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden. bizalmasnak minősített információt. adalot Vagy tényt bizalmasan kezelni.
12.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
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12.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő 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
Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
12.6. Eladó alkalmazottai ős Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.
12.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
12.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

—

12.9. Vevő vállalja, hogy sz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó ős a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és sz
Üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet
(„GDPR”) értelmében Eladónak 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 összef’úggő információt
és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan
adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

—

12.10. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek sz adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, bogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefUggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés megszűnésének időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig sz őket foglalkoztató Fél a fentebb
írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból ős feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztalásában 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 sz eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.
—

-

12.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és
18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbitését. 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 ős nemzeti
Jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
12.12. Felek rögzítik. hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is. kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan sz Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („lnfotv.”). valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
to~~r(éi~ő védelméről és sz ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

Oldal 14 27

helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”)
rendelkezéseit.
13.

Felek közötti kapcsolattartás

13.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Elek József
Beosztása: E-ügyintézési szerver platform üzemeltetési osztályvezető
Levelezési címe: 1148 Budapest, Róna utca 54-56
Mobiltelefon száma: ±36304759069
telefon száma: +3617957155
e-mail címe: ElekJozsef@nisz.hu
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Molnár Gábor
Beosztása: értékesítés támogatási igazgató
Levelezési címe: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
Telefonszáma: +36 1 999 6900
Mobiltelefon száma: ±36 30 986 7649
e-mail címe: gabor.molnar~99999.hu

13.2.
Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Neve: Nagy Róbert
Beosztása: Uzemeltetési vezérigazgató-helyettes
13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
13.1.,
13.2.
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesitésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesitésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódositásra nem jogosultak.
13.4. Szerződő Felek rögzítik. hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakbait értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül. az írásban és
írásban igazolt személyes átadással.
térti%evén’ es ajánlott levélben.
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e—mailbea

—
-

13.5. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikora címzett
azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes
ajánloti postai küldeményt a kézbesités megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem
‘ette ál (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza). az iratot az ellenkező bizonyításáig a
—
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—

postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.
13.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
Jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
14.

Vis Major

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
14.2. A jelen 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, f~ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, niozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
és terrorcselekmények;
I) 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 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
14.5.
Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 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 major
miatt felmerült kárát.
—

15.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

15.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna. Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
15.2. Eladónak és a Vevőnek 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 tényröl, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek eg3mást
írásban tájékoztatni.
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15.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
e]bírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
15.4.

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.

15.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják eb
15.6. 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 teljesitéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is Le fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
15.7. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
15.8. 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.
15.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet
7.számú melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdéGe szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
Összerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt ‚.3” eredeti példányban melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap
jóváhagyólag írják alá.
-

Dátunr

V

2021

-

c~tJ.

zZ~.s~c- ‚1—

zső és N~gy Róbert
Gazdasági v ér~ azgató- helyettes és Uzemeltetési
vezérigazgató-helyettes
NISZ Zrt.
Vevő

.

.~Ít ~

Q

Péter
ügyvezető
99999 Informatika Kft.
a közös ajánlattevők nevében
Eladó

NISZ Nemzeti Intökommunikációs Szolgaltate
Ztrtkőrfken MüködŐ Részvénytársaság

1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
Adószám: 13854964-2Á3
Cégjegyzékszám: 01-09-876769

1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Adószám. 10585560-2-44
S’
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Műszaki leírás
nCipher nshield Remote Administration eszközök beszerzésére

Oldal 19/27

1. A KÖZBESZERZÉSI EUÁRÁS TÁRGYA
Jelen eljárás keretében az Ajánlatkérő meglévő FISM eszközökkel felszerelt rendszereinek
hatékonyabb üzemeltetése céljából Remote Administration kit beszerzésére ir ki eljárást.
2. ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK
A Remote Administration kit segítségével távolról érhetőek cl az nCipher 1-ISM eszközök. Mind az
ACS (administrator card set), mindaz OCS (operator card set) távoli bemutatására alkalmas a megoldás,
mindezt biztonságosan, egy TVD (trusted verification device) segítségével. Igy az adminisztrátoroknak,
security officer-eknek nem kel! személyesen megjelenniük az adatközpontban a kártyaműveletekhez.
Amennyiben tartozik az eszközhöz szoftver, akkor a szoftver legalább 1 éves gyártói támogatással és
szoftverkövetéssel szükséges, hogy rendelkezzen.
Gyártói support: elektronikus levélben (e-mail) feltett kérdésekre három rnunkanapon belüli válaszadás,
telefonos tanácsadás munkanapokon 9-16 óra között.
3. MŰKÖDÉSI TULAJDONSÁGOK
A Távfelügyelet lehetővé teszi a tipikus HSM funkciók túlnyomó részének végrehajtását, beleértve:
Új nShield HSM konfigurálása
Új Security World létrehozása nCipher egyedi kulcskezelő architektúra és Új HSM-ek
beépítése a meglévő Security World-be
Firmware és image file-ok frissítése karbantartáshoz és egyéb frissítések
A HSM állapotának megfigyelése és megváltoztatása, valamint szükség szerint újraindítás
Minimum 50db HSM eszköz távoli menedzselésére képes
-

-

-

-

-

-

-

4. BIZTONSÁGI JELLEMZŐK
A távoli adminisztráció az alábbiakat foglalja magában tranzakcióinak védelme érdekében:
A távoli adminisztrációs kártyák és a HSM közötti kölcsönös hitelesítés gyárilag kibocsátott
licencek (például digitális tanúsítványok) alapján, Diffie-Hellman effektív kulcscsere
segítségével
AES2S6-nak megfelelő titkosítási kapcsolat a Távfelügyeleti kártyák és a HSM között.
HSM elektronikus sorozatszám-ellenőrzés a kártyatulajdonos által.
FIPS 140-2 tanúsítással rendelkező firmware és Távfelügyeleti kártyák
Secoder protokoll szerint tanúsított TVD-k megakadályozza a kliens munkaállomásán és a
HSM közötti támadás lehetőségét.
-

-

-

-

-

-

5. DKÜ AZONOSÍTÓK:

Thales Remote Admin Kit Tier4 (over 40 HSMs)
-

Thales Remote Admin Kit Tier4 (over 40 HSMs) Includes 20 Trusted Verification Devices, 200
Remote Administration Cards, and 20 Remote Administration Client DVDs.
-

-

KM azonosító: KMO1O2ITBT1J
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cikkszámok: AC3204R, EM-STANDARD.
(tartalmaz 20db kártyaolvasót (TVD)

‚

200db RAC kártyát és 20db RÁC szoftvert)

6. ÁTADANDÓ DOKUMENTÁCIÓK
Az ajánlatkérő az alábbi dokumentációk biztosítását kéri:
.
.

Telepítési és üzembe állítási dokumentáció
Használati utasítás

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
Az átadás-átvétel során az ajánlatkérőnél meglévő 1-ISM eszközök távoli adminisztrációjához
szükséges Thales Remote Administration Kit HW és SW eszközök leszállítása az ajánlattevö
eszköz listája alapján.

8. A TELJESÍTÉS HELYE
A NISZ róna utcai telephelye: 1149. Budapest Róna utca 54-56.
9. JÓTÁLLÁS
Az átadott HW és SW elemekre 12 hónap jótállási Idő biztosítása.
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Megrendelt tennék/szolgáltatás- És árlls(a

DKÜ kőd
(Termékazonosftó)

Mennyiségi
Tennék (szolgáltatás) megnevezése
flia1~ Remote Mmin Kit - Tier4 (ova 40 lISMs)

AC3204R
AC3204R-STANDARD

rhak~ lyr STANDARD Maintenance for item
AC3204R

Mennyiség

Nettó e~’ségár
(FI)

Nettó Összár
(Ft)

I

db

12 820 440

12 820 44t

I

db

1921560

192156’

)sszesen ár (nettó)
A megajánlott termékeket 27% ÁFA és közbeszerzési díj (2% ±27% ÁFA) terheli.

14 742 00<

3. számú melléklet a
nyilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H- 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NI’S Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
.

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Hely:

Készült

I

I Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláirója)

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

Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv.. tesztelési minősítés. más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minöségnek
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):
ci szerződésben meghatározott em’éb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésböl visszatartott
(jóteljesitési) garancia. kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
I -159 4200

ii

in

a

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

99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
01-09-876769 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
13854964-2-43
Dongó Péter, ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt 99999 Informatika Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zrt.-t haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Digitális
Kormányzati Ugynökség Zrt.-t jogosult felmondani, vagy attól elállni.
‚2021

‘~

intor’natlka Kis.
‘
d
est AlkottnU. ~5-61
ll2~tó1s:á~n: 13854964-2-43
n6009

Don~téter
ugyvezeto
99999 Informatika KR
..

„

cégjegyzékSzá~°t .09.876769

33, ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átÍ’-itha!ó szervezet
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat a nemzetiségi Önkormányzat, a társulás, az egybázi
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 külibidi állam, a ktlltbldi helyhatóság, a kültéldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan belt~ildi vagy ktllfbLdi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következő feltételeknek:
b’~) tulajdonosi szerkezete, a pénztnosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerbető,
bb,.) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
be) nem minősül atársaságí adóról és azoszlalékadórót szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültbldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulaidonnal, befolyással Vagy szavazati
joggal bíró jogi személy.jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a baL bh) és bc~ alpont szerinti
feltételek fennállnak:
c,) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca.) vezető tisztségviselői inegismerhelök,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedésset.
cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában ‚ag’ Dl’ an államban “aa amellyel Mag’ arországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 99999
Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 99999
Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségú Társaság

Cé~ieEvzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Kapcsolattartó adatai
Név: Molnár Gábor

Adószám: 13854964-2-43
Név: Molnár Gábor

Telefonszám: ±3630 986 7649
Telefonszám: +3630 986 7649
Cím
Székhely (ország, irányítószám, vá,os, ulca, házszám): Magyarország, I I 23 Budapest, Alkotás u. SO.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, iránvitószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt
Bankszárnla száma: l0918001-00000038Bankszámla száma: 109I8001-00000038-94730000
94730000
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-e kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, oh IGEN-O
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet l69.~.(h)]: NEM XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]: NEM XIII/A. felezet, I69.*.(h)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
l69.~.(n)1:
Fordított adózás [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv.
Milyen tevékenysé& alapján:
I 69.@.(n)]:
1 69.*.(n)]:
NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
NEM
NEM
KATA [2012. évi CXL VII.
törveny]: NEM

KATA [2012. évi CXL VII.
törvény]: NEM

KATA [2012. évi CXL VII.
törvény]: NEM
Doi~ Péter
ugy’ ezető
99999 Informatika KR

99999 Informatika KR.
1123 Budapest. Alkotás u. 55-61.
Oldal

25

27

Adószám: 13854964-2-43
CégjegyzékSzám
01-09-876769
9.
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Összerendeló táblázat
NISZ irt Szerződésszáma
So
rsz
án

Leltári
azonosító
(Vonalkéd)

Tipusszám
az eszközön

Megnevezés

Gyári szám

Egyéb
azonosító
( 1MM szám,
MAC Address

Főeszköz
I/ N

*

d
b

Szülőeszk
őz leltári
száma

Szállítási
tim
Telephely

Szállító
neve

Gyártó
neve

l-la Főeszkóz oszlop ‘N-el jelölt (azaz beepülő twtozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Sztiőeszkőz leltári szánf oszlop megfeielö celláját a Ibeszkozének
leltan azonositotaval
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