Szerződés nyilvántartási s~ma’.
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS’
amely létrejőtt egyrészről a
Intézmény
Intézmény nevez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
20030
1081 Budapest, Csokonai ii. 3
01-10-041633
10585560-2-44
K&H Bank Nyrt. 10403239-00027183-00000001
Banesics Ferenc
vezérigazgató

..

DKU azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
BankszámIasz~rn:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószáin:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

BRAVONET Kft
1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
01 09 977241
23768569-2-42
11794008-20540285
Gasztonyi Gábor
cégvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Duna Elektronika Kft.
1183 Budapest, Gyömrői út 99.
01 09 368988
12029145-2-43
10900011-00000002-22560108
Juhász Gábor
ügyvezető

Cég neve:

Enterprise Coniniunications Magyarország
Kft.
1138 Budapest, Váci útI 17-119.
01 09 875754
13835462-2-41
10300002-10317104-49020013

1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
0110041733
10649297-2-44
10918001-00000057-22480051
Kucska Arpád
vezérigazgató

Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószáin:
Bai,kszámlaszám:
Aszerződést készítette: dr, Nagydaráci Roland
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Képviseli:
Képviselő titulusa:

Orbán Előd István
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adőszám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

FLAXCOM HOLDING Zrt.
1149 Budapest, Mogyorócli Út 53.
0110045798
13985677-2-42
10300002-10580660-49020014
Harasztos Frigyes Ferenc
vezérigazgató

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Kermann Műszaki Fejlesztő Zrt.
1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
01-10-140898
14160080-2-42
10404089-50526767-78661008
Kovács Zoltán Lajos
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámiaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

M & M COMPUTER Kft.
7623 Pécs, Mártírok Útja 42.
02 09 060538
10582048-2-02
10102440-52254600-01004009
Szappanos Gábor
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

NETvisor Zrt.
1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
0110045730
14023059-2-43
10700024-04684103-51100005
Dr. Máthé János István
vezérigazgató

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

PROFITEXPERT Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.
01 09 074894
10527087-2-43
10103805-12413736-00000003
Pillmann József
ügyvezető igazgató

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszánilaszám:
Képviseli:

Rufusz Computer Informatika Zrt.
11 1 Budapest, Budafoki út 59.
01-10-140532
13644545-2-43
10102103-48795100-01004003
Fauszt András
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Képviselő titulusa:

vezérigazgató

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszánilaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Szintézis Zrt.
9023 Győr, Tihanyi Arpád út 2.
08 10 001771
12890341-2-08
10201006-50220698-00000000
Bognár Pál
igazgatósági tag

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Telvice Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
13 09 154539
13339076-2-13
10102103-52864400-01000000
Szajkó György
ügyvezető igazgató

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

TIGRA Kft.
1118 Budapest, Budaörsi út 64.
01 09 566107
12218778-2-43
10900059-00000003-31980015
Vertán György
ügyvezető

másrészről a(z)
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és

napon az alábbi feltételekkel.
1.
A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/5 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások be
szerzése” tárgyban (1. rész: x86 ) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretinegállapo
dásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között keretmegállapodásjött létre
(a továbbiakban: KM).
KM
KM
1KM
KM

azonosítószáma: KMO1SRVT17
aláírásának dátuina: 2017. október 27.
idöbeli hatálya: 2021. október 26.
keretösszege: 90.000.000.000 forint ± Afa.

A 168/2004. (V. 25.) Korin. rendelet, valamint a DKÜ rendelet 2019. október 31-i és november 1-jei
módosításának következtében a DKU Zrt. a KM-ben jogutódként a KEF helyébe lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevök egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát ajelen szerződés (a továbbiak
ban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vállalkozó’
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az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. a Szerződést
ajánlattevő nevében írja alá.

—

meghatalmazás alapján

—

a(z) Összes közös

A közös ajánlattevők kijelentik. bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy Ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az e2yébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező mű
szaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1’
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„KAK-ban üzemelő HP eszközök gyártói support megújítása “tárgyú eljárásban Megrendelő meg
rendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott köve
telményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt tennék- és árlista) szerinti nevesített elemek
ből álló alábbi termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.
—

-

2.2.
A Jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az EURO ONE Számítás
technikai Zrt. teljesíti.

3.
A szerződés teljesítési határideje:
3.1. Vállalkozó köteles igazolást szállítani arról, hogy a Műszaki leírásban felsorolt termékek gyártói
támogatásának kiteijesztése-, valamint ennek a gyártó rendszerében to ténő regisztrációja megtörtént.
A fenti igazolás szállítási határideje, a Szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül köteles leszál
lítani. Megrendelő előteljesítést elfogad.
3.2. Vállalkozó a Műszaki leírás szerinti szolgáltatást jogfolytonosan, a szerződés hatályba lépésétől
2021.12.07-ig köteles biztosítani.
3.3. A szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.

4.

A teljesítés helye:

4.1.
Vállalkozónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékekhez kapcsolódó 3.1.
szerinti igazolásokat a l~Ál~Ul.vezetose~zJinisz.hu elektronikus levélcímre köteles teljesíteni.
4.2.
A Műszaki leírás szerinti támogatás nyújtásának teljesítési helye: 1117 Budapest, F’ehén’ári út
70. 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

5.

A teljesítés módja

5.1.
Vállalkozó a Műszaki leíráshan felsorolt eszközökre vonatkozóan kell nvújtania a Műszaki Icírásban továbbá jelen szerződésben előírt szolgáltatásokat.
5.2.
Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadáb ozza az időben történő teljesítés’. úg\ Vállal kozóna 1’ haladél’ia lanu I írásban értesite—
tUe kell a Megrendelői a késedelem tén\ éról. annak “ árható elhúzódásáról és okairól. jelen pont sze
rinti értesítés megküldése nem zárja hi jelen szerződés I I pe~u~1an R’ulaltak alkalmazását.
.\

.
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5.3.
Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfe
lelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egy
idejű késedelmét kizárja.
5.4.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
5.5.
Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Vállalkozó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában
részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor
ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell el
járni, valamint a KI”I vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.6.
Vállalkozó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszárnol. Megrendelőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába terheli’

—

—

5.7.
Megrendelő előírja a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3) be
kezdésének alkalmazását.
5.9. Megrendelő támogatási igényét a Műszaki leírásban előírt időtartarnokban jelentheti be, Vállalkozó
alábbi elérhetőségeinek valamelyikén:
E-mail Cím: help®euroone’hu
Telefonszám: 1-358-6333
Telefonon történő hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 1 napon belül írásban (e-mailen) meg kell erősítenie Vállalkozó felé.
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1.
Az Vállalkozó ajelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és a kapcsolódó szol
gáltatások nyújtását az 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
6.2. A Vállalkozót megillető díj teljes összege: 70 932 000,- Ft ± közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Ret
venmillió-kileneszázharminekétezer forint + közbeszerzési díj ± ÁFA.
6.3.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatal
lal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a
jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat’ A köz
beszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2% + Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő a Vállalkozón keresztül fizeti meg a KM szabályai
szerint.
6.4.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
6.5.
Vállalkozót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítésééit semmilyen jogcímen nem illeti meg’ A jelen szerződésben
nwghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők. azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
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7.

Fizetési feJtételek:

7.1.
A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Vállalkozó jelen szer
ződés teljesítéséért egy db számla benyújtására jogosult.
7.2.
Vállalkozó ajelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a~ Vál
lalkozó a Megrendelő által aláí,t Teljesítést Igazoló Bizonylat (3.sz. melléklet) alapján, annak kiállítását
követően 8 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. Vállalkozó egy számla kiál
lítására jogosult. Megrendelőnek. Megrendelő a Kbt. 27/A ~ alapján lehetővé teszi az elektronikus
számla befogadását is az e invoicewnisz.hu e-mail címen.

7.3.

A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Telje
sítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) kitöltött formában.

7.4.

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság nevét, címét és által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási szer
ződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. * szerinti előírásoknak,
a szamlan szerepeltetni szukseges a szalhtott eszkozok/szolgaltatasok megnevezeset,
VTSZ7SZS~Iái~iá~ éFlTá~ia6k&ifa1iTná15oi,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
-

-

-

-

7.5.
6:130.

A számlát Megrendelő a számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a Ptk.
a Kbt. 135. * (1) és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.

* (1) bekezdés szerint,

7.6.
Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számla kiállítása és kiegyenlítése a jelen
fejezetben meghatározottak szerint, magyar forintban (HUE) történik.

7.7.

Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik. ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.8.
Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a P1k. 6:155. ~ (I) bekezdése szerinti kése
delmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a jelen fejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.

—

—

7.9.
Megrendelő. Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok) megjelölésével küldi meg Vállalkozó részére. Vállalkozó ~iogszabályi előírásoknak és a jelen szerződésben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlójának befogadását a Megrendelő nem tagadhatja
meg.
—

7.10. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő ne’ére és a Megren
delő központi iktat~jáha (ISSQ Budapest. PE: 135.) vag’ a Megrendelő elektronikus számla befogadás
Cm’ (uccU ~: hu e-mail címére küldi
7.11. Felek niegállapodnak abban’ hogy a megadoit árak. a szamla kiállitása és kiegvenlnése a jelen
P~jezethen meghatározottak szerint. magyar Ibriniban ( 1—JUF ) történik.
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7.12. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot
fizet Vállalkozónak.
7.13. Vállalkozó new fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adókötelesjővedelmének csökkentésére alkal
masak.
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles az egyedi szer
ződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, bogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.
7.14.

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

7.15. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégfomájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles a Megrendelő kapcsolattartóját írásban értesíteni valamint megküldeni a treas
urv(anisz.hu e—mail címre
7.16.
csak

A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
a
KM
hatálya
alá
tartozó
termékek
szerepelhetnek.

7.17. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól aS. sz. melléklet kitöltésével
és a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
7.18. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály— Így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Megrendelő
ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
-

8.

Teljesítésre vonatkozó előírások

8.1. Megrendelő ajelen szerződés keretén belül leszállított 3.1. szerinti igazolásokat tételesen ellenőrzi.
8.2.

Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a mennyiség megegyezik-e az igazoláson feltüntetett mennyiséggel
b) Vállalkozó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekről hozott-e a
3.1. szerinti igazolásokat,

8.3.
tén:

Megrendelő teljesítés igazolását megtagadja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése ese
a) a mennyiség nem egyezik meg az igazoláson feltüntetett mennyiséggel,
b) Vállalkozó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekről hozott
a 3.1. szerinti igazolásokat,

8.4.
Bármely new szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem érelmezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Megrendelőt a szerződésszegés követ
kezményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják. illetőleg amelyekre ajótállás kiteijed.

9.

Teljesítésigazolás
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9.1.
Vállalkozó részére kiállítható a Teljesítést Igazoló Bizonylat, ha a 8. fejezet szerinti átadás-át
vétel sikeresen lezárult.
9.2.
Megrendelő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a 14.2. pontban megne
vezett személyek jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban:
TIB) történik (3. sz. melléklet).
9.2.
Megrendelő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó a teljesítésigazolás ki
állításához szükséges, valamennyi terméket, illetve ajelen szerződésben meghatározott dokumentumo
kat Vállalkozó le nem szállítja, át nem adja.
9.3.
Vállalkozó a teljesítést követően S napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Megrendelő (intézmény) 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” státuszba fo~a állítani a folyamat státuszát.
9.4.
Megrendelőnek az Vállalkozó kezdeményezése előtt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

10.

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt

Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a KM-ben meghatározottak szerinti
jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a garancia kiteijesztés gyártónál to~~rtéi~ő regisztrációjának idő
pontja.
10.2.

Ajótállási kötelezettség teljesitésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállalkozó viseli.

10.3. Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó és kapcso
lódó szolgáltatás nyújtására valamennyi termék teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terje
delemben —jogosult és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs
olyanjoga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlá
tozná, 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 és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

-

-

10.4. 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 szerzői jogi, szaba
dalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Vállalkozó továbbá
köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem megfelelő
jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig. olyan okból. amiért Vál
lalkozó felelős. a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Vállalkozó az erre
—
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okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően
hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

—

késedelmi,

11.2. A késedelemi kötbérmértéke: 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 késedel
mesen teljesített mennyiség nettó értéke.
11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke; a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
11.4. Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiú
sultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő, Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése
miatt eláll.
11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatar
tani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvénye
sítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti ateljesítés
alól.
11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé
nyesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján ajogosult hibás teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével ás kizárólag
írásban módosíthatják.
12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,
ha:
a)
b)
c)
d)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér cián a maximumot,
jelen szerződés 10.4. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
Vállalkozó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen (‘elszámolási eljárást rendeltek cl vagy. ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta cl.
7’
!.
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12.5. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Megren
delő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólí
tása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
12.6. Az azonnali batályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.7.

Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

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

-

12.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidő
vel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) az Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze
rez valamely Olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekin
tetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez Va
lamely olyanjogi személyben vagy személyesjoga szerint jogképes szervezetben, amely tekin
tetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
-

-‚

13.

Titoktartás

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 kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályoz
hatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával te
heti meg.
13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, bogy jelen szer
ződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
13.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktaitási kötelezettségének megsértéséből eredő ká
rokért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő
jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni Vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
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Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
suit
név: Könyves János Zsolt
beosztás; osztályvezető
e—mail cím: konvvcs.zs@litanisz.hu
Telefon: +3617957283
Vállalkozó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve; Qntkó Ferenc
Beosztása; szerviz vezető
Levelezési címe: 1135 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
Telefonszáma: ±36 1-358-6350
e-mail címe: ontko.ferenc@euroone.hu
14.2

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Varga Dezső vezérigazgató-helyettes és Nagy Róbert vezérigazgató-helyettes

14.3.

Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartójalteljesí
tésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, tel
jesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról
a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett
változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. Á kapcsolattartó személyek a szer
ződésniódosításra nem jogosultak.

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

-

—

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, 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 bizo
nyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbe
sítettnek tekinteni.
—

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak. hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesílés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással to~~rténhet.
14.1. Felek rögzítik. bogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik. hogy a szük
séges és előírt. előzetes rájékoziatást megadták a jelen szerződésben megnevezert munkavállalóiknak
arról. hogy személyes adatukat (név. e-mail. adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhető
ség) a jelen szerződéssel összefUggéshen. a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés
megszűnésének időpontjáig amennyiben a szerződés időtarrama alan a kapcsolaitartó személye válto
zik. úg~ e változás hatályba lépéséig az őket Foglalkoztak Fél a fentebb irt körben és célból használInti ~ i ni i~ik Felnek ur inezen telbol t~ teltelelekkLl toiteno hi’zintit Lidekehen to\ ihbttlntt f//IL
/
—

-

.
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Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában
kitértek arra, bogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes ada
taik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetvejogszabály által szabályozott hatósági,
bírósági eljárás során az eljáró szerv részére niegküldésre kerülhetnek.
14.2. 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 ki
zárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör
ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelke
zéseit

15.

Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul következ
nek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesí
tését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követöen jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
b)
c)
d)
e)

O

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rek
virálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiomak közvetlen összefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egy
mással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos uta
sítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ész
szerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, bogy a vis maior eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén
sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis niaior
miatt felmerült kárát.

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:
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16.1. Amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvény
telenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.2. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keret
ében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen köte
lesek egymást írásban tájékoztatni.
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy ajogvita elbírá
lására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.6. 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 feltétel
nek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a
követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.
16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve amiak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF ás Vállalkozó között létrejött fent hivat
kozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner Adatairól

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

Budapest, 2021. február
Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:

Banesics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
N~SZ H~wu~ fckmr k&~t6S S2g~•~
3tkő~ Mü3Sdő ~jfl~fl&ur~3
~OM

C~okon~ uW~ ~

1,

EURO
a közös ajánlattevők nevében
~1
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1. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

a

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
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NEMZETI INFOKOMMUNIIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

KAK-ban üzemelő HP eszközök gyártói sup
port megújítása
Műszaki leírás
A Kormányzati Adatközpont Felhő környezete szolgálja ki a 467/2017. tXII. 28.) Kora ren
delet-ben nevesített felhasználókat és szakrendszereket.
A beszerzés célja a Kormányzati Adatközpontban lévő szakrendszerek számítási kapacitását
biztosító eszközök gyártói támogatásának megújítása.
Mennyisége: 1 darab support csomag
Az ajánlati árnak tartalmazni kell a lenti táblázatban szereplő eszközök gyártói támogatását.
Az elvárt követelmények:
A táblázatban megadott eszközök támogatása a következő paraméterekkel:
7’~24 órás (hétfőtől-vasámapig, 0-+24 óra közötti, beleértve a munkaszüneti és ün
nepnapokat is) rendelkezésre állás biztosítása, hibabejelentés fogadása, hibakvalifi
kálása, feldolgozása, nyomon követése és megfelelő területhez történő kiadása.
Minősített folyamat szerint kezelt alkatrészek biztosítása, a legfrissebb vezérlő
kóddal (HP FW) feltelepítve a termék támogathatóságának fenntartásához meg
követelt. rendelkezésre álló műszaki fejlesztések telepítéséhez szükséges mikrokó
dokat is beleértve.
l-Ielyszínen történő javítás. csere. A hiba bejelentés követő négy órán belüli hely
színi megjelenés.
A szoflver hibák esetén a hiba bejelentést követően két (2) órán belül telefonon
visszahívús és a hihajavítás elkezdése.
Az új szoftver verziók biztosítása és azok jogtiszta használatának biztosítása.
A javító tile-ok fejlesztése. jogtiszta letöltésük biztosítása.
A Finmvare verziók fejlesztése.valamint jogtiszta letöltésük biztosítása, a 1-IPE ál
tal kiadott FW verziók elérése. és jog a telepitésükre.
A l-IPE teljes körű gyártói eszkalációjának és eleváeiójának biztosítása.
—
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A HPB tudásbázisához való hozzáférés biztosítása (hozzáférést a gyártó problémamegoldó támogató fórumaihoz, információs adatbázisokhoz, a műszaki támogató
dokumentumok bővített interuetes kereséséhez, tréningekbez, esettanulmányok
hoz).
Az adathorodozókra média retention opció.
A gyártói támogatás igazolása.
HPE Datacenter Care szolgáltatás (a megadott eszközök vonatkozásában szüksé
ges proaktív támogatás, mely magában foglalja a dedikált ügyfélkezelő csapatot).
Hibajegykezelő (ticketing) rendszer üzemeltetése a bejelentések adminisztrációjá
hoz.
Hibabejelentések fogadása email-en és telefonon.
Jelen támogatásbai~ érintett eszközök üzemeltetési helyszínei:
1) 1117 Budapest, Fehérvári Út 70.
2) 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.
A szolgáltatás időtartama: jogfolytonosan 2021.12.07-ig bezárólag.
A gyártói támogatás hosszabbításban érintett eszközök:
ffl~rgp~

~ ‘In ‚SIW~wseav*i

tgtL~
~c~ac~c~
1
HP BladeSystem c7000
2
ProLiant BL46Oc Gen9
3
ProLiant BL46Oc Gen9
4
ProLiant BL46Oc Gen9
5
ProLiant BL46Oc Gen9
6
ProLiantBL46OcGen9
7
ProLiant BL46Oc Gen9
8
ProLiant BL46Oc Gen9
9
ProLiant BL46Oc Gen9
10
ProLiant BL46Oc Gen9
11
ProLiant BL46Oc (len9
12
ProLiant BL46Oc Gen9
13
ProLiant BL46Oc (len9
14
ProLiant BL46Oc Oen9
15
HP BladeSystem c7000
16
ProLiant BL46Oc Gen9
17
ProLiant BL46Oc Gen9
18
ProLiant BL46Oc Gen9
19
ProLiant BL46Oc Gen9
20
ProLiant BL46Oc Qen9
21
ProLiant BL46Oc Gen9
22
ProLiant BL46Oc Gen9
23
ProLiant BL4ÓOc Gen9
24
Prohiant BL46Oc Gen9
25
ProLiant BL46Oc GenQ
26
ProLiant BL46Oc CenO
27
IProLiant BL46Oe QenQ

r
SLiiE2iub~
CZ371OK5NP
CZ271 1O2SD
CZ271 1O2RM
CZ271 1O2SG
CZ271 1O2QS
CZ271102R3
CZ271 102R1
CZ271 IO2PS
CZ271 TO2QJ
CZ271 102R6
CZ271 1O2RN
CZ27270150
CZ27270144
CZ2727014K
CZ3’7 1 OK5NN
CZ271 IO2QD
CZ271 102Q3
CZ271 1028L
CZ271 10a9
CZ271 IO2RX
CZ271 1021W
CZ271 102Q6
CZ27I IO2PX
CZ271 IO2PY
CZ271102R5
CZ2727014Q
CZ2727014D
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
~ 72

ProLiant BL46Oc Gen9
HP BladeSystern c7000
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gcn9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oe Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Qen9
ProLiantBL46OcGen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
HP BladeSystem c7000
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Oen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gcn9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
HP BladeSystern «7000
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Uen9
ProLiant BL46Oc Qen9
ProLiant BL46Oc Qen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oe Qen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Qen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
HP BladeSystem «7000
ProLiant BL46Oe Gen9

CZ2727014Z
CZ37ÍOK5NK
CZ271 102Q2
CZ271 102PZ
CZ271 102Q0
CZ271 IO2QB
CZ271 I O2RY
CZ271IO2QT
CZ271 1O2PT
CZ271 1O2RC
CZ271 1025V
CZ271102Q8
CZ2727014Y
CZ2727014L
CZ2727014J
CZ371 OK5NT
CZ271 1O2QF
CZ271 1O2PR
CZ271 1O2PV
CZ271 102PM
CZ271 102PQ
CZ271 I O2PW
CZ271 1O2QC
CZ271 1O2PN
CZ271 IO2RB
CZ271 1 O2QQ
CZ27270151
CZ2727014M
CZ27270148
CZ371OK5NS
CZ271 IO2SJ
CZ27 11025 1
CZ271 1 O2QY
CZ271 IO2PK
CZ271 I O2SM
CZ27 1 1 O2SN
CZ271 1O2ST
CZ271IO2RH
CZ271 1O2RT
CZ27 11 02R2
CZ2727014B
CZ27270145
CZ2727014W
CZ371OK5NJ
CZ271 IO2QK
Oldal 17/24

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL460c (Jen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Qen9
ProLiant BL46Oc Gen9
Probjant BL46Oc (en9
ProLiant BL46Oc Gen9
HP BladeSystern c7000
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL46Oc (en9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Oen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL45Oe Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL46Oc Gen9
HP BladeSystem c7000
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiaxit BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oe Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
HP BladeSystem e7000
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL4ÓOc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9

CZ271 102R8
CZ271 102R0
CZ271 102S8
CZ271 1O2QL
CZ271 IO2PL
CZ27 11 O2QW
CZ27 110282
CZ271 10284
CZ271 102Q9
CZ2727014S
CZ27270143
CZ2727014X
CZ37IOK5NH
CZ27 110253
CZ271 102Q5
CZ271IO2RF
CZ27 11 O2SH
CZ271 102Q4
CZ271 IO2SQ
CZ271 IO2RZ
CZ271 10250
CZ271 ÍO2QV
CZ27 110287
CZ2727014C
CZ2727014N
CZ2727014Q
CZ371OK5NM
CZ2711O2SK
CZ271 1025W
CZ271 102Q1
CZ271 1O2QR
CZ27 1 IO2SC
CZ271 IO2QZ
CZ27 11 02RJ
CZ271 1O2RS
CZ271102R4
CZ2711O2QM
CZ2727014R
CZ27270 147
CZ27270146
CZ371OKSNR
CZ271 1O2SR
CZ271 1025B
CZ271 1O2QX
CZ271 1O2RK
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1 18
1 19
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiantBL46OcGen9
ProLiant BL46Oc Uen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Qen9
HP BladeSystern e7000
ProLiantBL46OcGen9
ProLiantBL46OcGen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiantBL46OcGen9
ProLiantBL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLjant BL46Oc Gen9
ProLiantBL46OcGen9
ProLjant BL4ÓOc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Qen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant BL46Oc Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Qen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Qen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiarit DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Qen9
ProLiant DL380 Gen9
ProLiant DL380 Gen9

CZ27 1 1 02R7
CZ27 11 O2RG
CZ271 1 O2RQ
CZ27 11 O2RL
CZ271102S5
CZ271 1O2QH
CZ2727014V
CZ2727014F
CZ2727014T
CZ371OK5NL
CZ271102Q7
CZ271102S8
CZ27 1 1 O2RD
CZ271IO2RR
CZ271102S6
CZ27 11 O2RW
CZ271 10259
CZ27I1O2SF
CZ271 1O2QN
CZ271 102Q0
CZ2727014G
CZ27270142
CZ2727014H
CZJ744099H
CZJ744099F
CZJ744099M
CZJ74409B0
CZJ744099P
CZJ7440990
CZJ744099C
CZJ744099J
CZJ744099D
CZJ744099N
CZJ744099R
CZJ74409B3
CZJ744099V
CZJ744099L
CZJ744099Y
CZJ744099W
CZJ744099Z
CZJ7440995
CZ3744099K
CZJ74409B1
CZJ744099T
CZJ74409B2
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163
164
165
166

ProLiant DL3SO
ProLiant DL3SO
ProLiant DL380
Probiant DL380

(3en9
Gen9
(3en9
Gen9

CZJ744099X
CZJ744099Q
CZJ74409B’7
CZJ74409B8
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2.számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

a

Megrendelt termék- és árlista
Cikkszám
(Termékazonosító)

Nettó
Termék (szolgáltatás) megnevezése

Menyfly!seg
.

Mennyiségi
egység

egységár
(Ft)

HPE Foundation Care 24x7 Service 8640 intézmény/hó6000
a szint HPE gyártói támogatás
nap
HPE Defective Media Retention Svc
intézmény/hó
HPETS2O17_112
1 452
4000
a szint HPE gyártói támogatás
nap
HPE Datacenter Care Scv a szint
intézmény/hó
HPETS2O17_088
540
24600
HPE gyártói támogatás
nap
Összesen ár (az itt megadott ár írandó a Felolvasólap „Nettó ajánlati ára mindösszesen” ~
rába)
HPETS2O1 7_034

Nettó
osszar
(Ft)
..

51840000
5808000

‘-

‘-
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3. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

a

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ Nemzeti

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Hely:

Készült

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

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

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóvábagyója)

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 Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent
jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában

Devizanem:

Erték:

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

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője ‚2)

I

4. számú melléklet
nyilvántartási Számú szerződéshez

a

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglak felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

0110041733
10649297-2-44
10918001-00000057-22480051
Kucska Árpád
vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 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 Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Budapest, 2021.

vezérigazgató,
Zrt.
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nyilvántartási Számú szerződés 5. számú melléklete
6-NY6 Ny~Iatkozat Partner adatairól

1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAWÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegy:éknek megfelelően): EURO ONE Rövid név (cégjegjcéknek megfelelően): EURO ONE
Számítástechnikai Zrt.
Számítástechnikai Zrt.
Cé~jegvzék szám, 13V szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Uniós adószáin: HU10649297
Kapcsolattartó adatai
Név: Ontkó Ferenc

Beosztás: szerviz vezető

Telefonszám: ±36 1-358-6350

E-mail cím: ontko.ferenc@euroone.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székbelytől (orszáz irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, írónyítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank
Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480037 Bankszámla devizaneme: RUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t~
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
NEM
fejezet, 169.~.(p,g,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
NEM
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
KIVA [2012. évi CXLVII.
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM
törvény]: NEM
NEM
-

Budapest, 2021. 02.
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