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vezérigazgató,
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulirott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/20 17 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” tárgyban (L rész: x86 )
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMOISRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2022. január 26.
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint + Afa.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU rendelet)
2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző
helyébe lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Vállalkozók közösen teljesítik. A
konzorciumi tagok egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen
szerződést aláíró Vállalkozó, a Sysinan Informatikai Zrt.
meghatalmazás alapján
a jelen
szerződést a(z) Összes konzorciumi tag nevében íija alá.
—

—

A konzorciumi tagok kijelentik, bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
2.

A szerződés tárgya:

2\

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A „TSM rendszerben üzeme/ő HP kan/ver és szoftver eszközök gyártói garancia kiterjesztése”
tárgyú eljárásban jelen szerződés alapjáti Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja ajelen
szerződés I. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet
(Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatások biztosítását.
-

-

2.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások biztosítását és a száinlakiállítást a Sysman
Informatikai Zrt. teljesíti.

3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben
meghatározott feladatait a Felek mindegyike teljesíti.
3.2

A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés minkét fél által történő aláírása.

3.3
A gyártói támogatás biztositásának időtartama jogfolytonosan, a szerződés hatálybalépésétől
2021.12.20. napjáig tart. Megrendelő kijelenti, bogy a hardver eszközök és szoftverek vonatkozásában
a műszaki leírásban meghatározott napig rendelkezett gyártói támogatással.
3.4
Vállalkozónak a szerződés keretében biztosítandó hardver eszközökre és szoftverekre
vonatkozó gyártói támogatás igazolását, igazolásait, a szerződés hatályba lépését követő 30
munkanapon belül kell Megrendelönek átadnia.

4.

A teljesítés helye:

4.1
A hardver eszközökre és szoftverekre vonatkozó gyártói támogatások biztosítására vonatkozó
dokumentuin(ok) átadásának helye:
Elektronikus dokumentum esetén: Megrendelő kapcsolattartójának
LicenceAdmin(á)nísz.hu: licenszVvnisz.hu email címek.

email

címe

és

a

Papír alapú dokumentum esetén: 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
4.2

A gyártói támogatás teljesítési helye:
a) Budapest, 1143 XIV. Hungária krt. 112-l 14.
b) 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

5.

A teljesítés módja, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

5.]. Általános elvárások
5.1.1
Vállalkozó, jelen szerződés teljesítése keretében, az 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből
álló szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére.
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5.1.2 Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés megküldése
nem zárja ki a szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.3 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során biztosítja ajelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott eszközeihez, rendszereihez a hozzáférést, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékig.
5.1.4 Megrendelő
minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítésliez szükséges
mértékben lehetővé teszi a támogatást nyújtó szakemberek belépését ajelen szerződés 4. pontjában
meghatározott helyszínekre.
—

—

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

—

5.1.8 Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem a
jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.
5.1.9 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
Adatairól dokumentumot (Jelen szerződés 4. számú melléklete).
5.1.10 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
5.1.11 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
5.2.

Gyártói support biztosítása

5.2.1. Vállalkozó a gyártói support körében köteles a műszaki leírásban részletesen meghatározott
tartalmú hardver eszközökre és szoftverekre vonatkozó gyártó támogatást biztosítani Megrendelő
részére.
5.2.2. Vállalkozó köteles a fent hivatkozott gyártói support igénybevételére vonatlcozó jogosultságot
kétséget kizáróan bizonyító igazolást, igazolásokat a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt határidőn
belül, a 4. pontban megjelölt helyen Megrendelő részére átadni és a 3. pontban meghatározott módon, a
gyártói támogatás jogszerű igénybevételét biztosítani.
5.3.

Teljes ítésigazolás

5.3.1. A teljesítésigazolás feltétele a jelen szerződés 5.2.2. pontja szerinti igazolás(ok) átadása és
szolgáltatás biztosítása, melyet Vállalkozó jelen szerződés 3.5. pontjában megjelölt határidőben köteles
Megrendelő részére átadni és teljesíteni.

5.3.2. Megrendelő az 5.3.1. pontban meghatározott dokumentum(ok) átvételét követően, a Kbt. 135.
~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül ellenőrzi, hogy a teljesítés megfelelőségét ésjogszerü
teljesítés esetén, kiállítja és aláírja a Teljesitési Igazolási Bizonylatot (3. számú melléklet). Megrendelő
a Teljesítési Igazolási Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó a hivatkozott
dokumentumokat nem adja át megfelelően és/vagy a szolgáltatást nem biztosítja szerzödésszerűen.
5.3.3. Megrendelőnek a Vállalkozó kezdeményezése előtt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
—

6.

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

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

—

—

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

7.

A fizetendő ellenérték:

7.1.
A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
7.2.
Vállalkozót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján mindösszesen: nettó 32 049 804,- Ft +
közbeszerzési dij ± áfa, azaz harminekétmillió-negyvenkileneezer-nyoleszáznégy forint ±
közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
7.3.
A 7.2 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.2. pontban meghatározott nettó ár különösen
(termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a Forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, ajótállás költségét, valamint
a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költségei, díjat, de nem tartalmazza sem
termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Megrendelő az Vállalkozón keresztül fizeti meg. Vállalkozó
a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben
a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
—

—

7.4.
Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.2 pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesitéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A

‚(

jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7.5.
Felek rögzítik, hogy az áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
8.

Fizetési feltételek:

8.1.
Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért a gyártói support vonatkozásában mindősszesen egy
számla benyújtásárajogosult.
8.2.

A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizáija.

8.3.
Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú
melléklet) alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa törvénynek megfelelően állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Megrendelőnek.
8.4.
Á benyújtandó számla kötelező melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat. A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (I) bekezdése
valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.

8.5.
A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő elektronikus számla
befogadás e invoice(~nisz.lm e-mail címére küldi.
8.6.
-

-

-

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
aszámlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak, és elektronikus számla esetén 175. * szerinti
előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma
mellett Megrendelő nevét, címét, adószámát és az általa megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot,
fizetési határidöként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
a számlán fel kell tűntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni.

8.7.
Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
(8.5 pont) központi iktatójába érkezésétől vagy a Megrendelő elektronikus számla befogadó e-mail
címére történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Vállalkozónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
8.8.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően Újra kezdődik.
8.9.
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).
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8.10.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály 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.
—
-

8.11. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155’ ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje’
8.13. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a jelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be,
—

—

8.14. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, valamint a treasury~F’~nisz.l1u email címre
megküldeni.
8.15. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését, a KM vonatkozó előírására
tekintettel, nem engedményezheti harmadik személyre.
8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

9.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

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

9.2
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
9.3
Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles’ A hibás teljesítési
kötbérmértéke: ahibás teljesítés 1-10. napjaalattanapi 0,5%, all, napjától napi 1%. Ahibás teljesítési
kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja hibásan teljesített szolgáltatás nettó
értéke.
9.4
Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerzödésszegése miatt eláll.
9.5
Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2 pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
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9.6
Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
9.7
Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, bogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
9.8
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésböl eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ftk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján ajogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesithet szavatossági igényt.

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi
szolgáltatás teljesítésére, biztosítására a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult
és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, bogy harmadik személynek nincs olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót
jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

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

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
1 l.2.Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el;
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
—

—

-

-

-~

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

—
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Vállalkozó ateljesítéstjogos oknélkül megtagadja,
a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
Vállalkozó valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, Me~endelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott
határidőre nem teljesíti.
-

11.5. A szerződésszegés okán érvényesíthető kötbér alapját és mértékét jelen szerződés 9. pontja
tartalmazza.
11.6. Megrendelő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
11.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni. ha a szerződés megkötését
követőenjut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11.8. Megrendelő jogos tilt ás egybenkötelesjelen szerződést —ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felniondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

11.9. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.10. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.11. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

12.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat

12.1.
-

-

-

-

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

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

—

14.

Vis Major

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
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14.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis malorra 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, ~5ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás,járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszenriyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósitás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
I) zendülés, rendzavarás, zavargások.
14.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesithetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró ás 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 malor
miatt felmerült kárát.
—

15.

15.1.

15.2.

Felek közötti kapcsolattartás

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Megrendelő részéről:
Név: Barna Péter
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon szám: +3618962766
Mobiltelefon szám: +3630724755 1
E-mail cím: barna.peter@nisz.hu.

b)

Vállalkozó részéről:
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefon szám: +361 8833471
Mobiltelefon szám: +3620 999 9935
E-mail cím: endre.fodor~sysman.hu

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesenjogosult személyek:
a)

Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

b) Név: Nagy Róbert Tibor

‚!?
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Beosztás: Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes
15.3. Felek a 15. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fét jogosult a 15. pontban meghatározott kapcsolattartójalteljesítésigazolója
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 15. pontban meghatározott
kapcsolattartóklteljesitésigazolók személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésrnódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Á kapcsolattartó/teljesitésigazolá személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben megküldött értesítés.
-

-

15.5. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válikjoghatályossá, amikor a címzett
azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes
ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a
címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem
vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a
küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

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

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

—

16.6. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl.
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16.7. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az new jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesitéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani. vagy
a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésböl fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesitéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM. illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghalározottakkal ellentétes rendelkezéseket new tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes
rendelkezés helyébe automatikusan. külön jogcselekmény (p1.: szerződésmódosítás) nélkül a KM
megfelelő rendelkezése lép.
16.9. Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 eredeti példányban
készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag inak alá.
I. számú melléklet
2. számú melléklet
3.
4.
5.
6.

számú
számú
számú
számú

melléklet
melléklet
melléklet
mclléklct

Műszaki leírás
Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára,
ára (Ajánlattételi lap)
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat a Partner adatairól
Atláthatósági nyilatkozat
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalm~ás

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

Budapest, 2021.

.I2~ ~.(

Bancsics Ferenc
Vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő

~HSZ Nr.za:~

Budapest, 2021

9~4.°

Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.
Vállalkozó
a közös ajánlattevők nevében

fe2•rn~m,~k~cí6s Sze~gáka~

Z4rmisörüra M~kad~ ~kr~’nybkrra~

~ :!1uf~pn~, c konu atr~n3~
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NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TSM rendszerben üzemelő HP hardver és szoflver
eszközök gyártói garancia kiterjesztése

Műszaki leírás
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1.
Tárgya: A TSM tengelysúly mérő rendszer gyártói hardver támogatásának
meghosszabbítása
2.
A szolgáltatás minimálisan elvárt tartalma (a megadott eszközök vonatkozásában) az
alábbi feladatok ellátására kell kiterjednie:
Hardvertámogatás:

•
‘

.

‘
‘
‘
.

.

A szolgáltatás rendelkezésre állás! ideje:
o 7*24 órás (hétfőtől-vasárnapig, O-±24 óra közötti, beleértve a munkaszüneti és
ünnepnapokat is) rendelkezésre állás biztosítása, hibabejelentés fogadása,
hibakvalifikálása, feldolgozása, nyomon követése és megfelelő területhez
történő kiadása.
o A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kell visszaigazolnia, a
bejelentéstől számított követő négy órán belüli helyszíni megjelenés
amennyiben ez szükséges a hiba elhárításához.
o A bejelentéstől számított garantált 6 órán belüli hibaelhárítással
Támogatás fajtája:
o HPE gyártói támogatási szolgáltatás biztosítása.
A támogatandó eszközök/szoftverek üzemképes állapotban tartásához az összes
szükséges (csere) alkatrész és anyag biztosítása a gyártó által a termék
támogathatóságának fenntartásához megkövetelt, rendelkezésre álló műszaki
fejlesztések telepítéséhez szükséges alkatrészek és anyagok biztosítása.
o Kritérium, hogy a felhasznált alkatrészek a gyártó által minősített alkatrészek
legyenek.
A hibás adathordozók megtartásának biztosítása (Defective Media Retention)
beleértve a jelen szolgáltatás által lefedett hibás merevlemezt vagy SSD/flash
meghajtó-komponenseket (,‚Lemez vagy SSD/flash meghajtó”). A hibás adathordozó
megtartása opciónak a lefedett rendszer összes lemezére, illetve SSD/flash
meghajtójára ki kell terjednie.
A gyártó hivatalos eszkalációs vonalának biztosítása.
A jelszóval védett gyártói szervizdiagnosztikai eszközök elérésének biztosítása.
Hozzáférés biztosítása a gyártó tudásbázisához.
Jogosultság biztosítása a gyártói, regisztrált felhasználók számára rendelkezésére álló
lehetőségekhez:
o letöltési és telepítési lehetőség a gyártó szoftver patch-eire és firmware
frissítésre,
o tájékoztatás biztosítása a hardver vonatkozású proaktív szolgáltatások
értesítéseiről,
o elérés biztosítása a gyártó probléma megoldási támogató fórumaihoz, a
műszaki támogatási dokumentumok bővített internetes kereséséhez.
Hibabejelentések fogadása email-en és telefonon.
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Szoftvertámogatás:
.
A szolgáltatás rendelkezésre állási Ideje:
o 5~9 NBD munkanapokon történő hiba bejelentési lehetőség.
o Szoftverprobléma bejelentése esetén az Ajánlattevő két órán belül reagál a
bejelentésre.
.
Hozzáférés biztosítása a szolgáltatás által lefedett Összes rendszer tekintetében a
kapcsolódó szoftverfrissítésekhez illetve a végfelhasználói szoftverlicencek
használatához a gyártó szoftverlicenc-feltételei szerint.

Az eszközök üzemeltetési helye:
Ajánlatkérő budapesti teljesítési helyszínei,
NAV gépterem (Budapest, 1143 XIV. Hungária krt. 112-114)
Wigner Data Center WDC 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
-

-

A szolgáltatás időtartama: 2020.12.20 jár lea támogatási szerződés.
Jogfolytonosan, szerződéskötéstől 2021. december 20-ig

Mennyisége: HP hardver eszközök gyártói garancia kiterjesztése, a következő lista szerint:
Termékkód

Megnevezés

Sorozatszám

Mennyiség (db.)

QW937A

HPESN3000B

CZC64225KX

1

QW937A

HPESN3000B

CZC64225L0

1

719064-621

HP DL380 Gen9

CZJ646OLFF

1

719064-621

HP DL380 Gen9

CZJ64GOLFG

1

719064-621

HP DL380 Gen9

CZJ646OLFH

1

719064-B21

HP DL380 Gen9

CZJ646OLFJ

1

755258-B21

HP DL360 Gen9

CZJ6460PG9

1

755258-621
755258-621
755258-621

HP DL36OGen9
HP DL360 Gen9
HP DL360 Gen9

CZJ646OPGB
CZJ646OPGC
CZJ646OPGD

1
1
1

755258-621

HP DL360 Gen9
HPE 5900AF-48XG-

CZJ646OPGF

1

JC772A

4QSFP+Switch

CN62FHCOKC

1

JC772A

HPE S900AF-48XG4QSFP+Switch

CN67FHCO1P

1

DEC641OSB7

1

CN68GPVOKC

1

AK381A
JG932A

HP MSL 4048 G3 Series
HPE 5130 24G 4SFP+El
switch

16

i6932A

HPE 5130 24G 4SFP÷EI
switch

CNG8GPVOL8

1

Termékkód

Megnevezés

Sorozatszám

Mennyiség (db.)

QW937A

HPESN3000B

CZC64325R4

1

QW937A

HPESN3000B

CZC643260X

1

719064-B21

HP DL380 Gen9

CZJ6460S04

1

719064-821

HP DL380 Gen9

CZJ6460505

1

719064-821

HP DL380 Gen9

CZJ6460S06

1

719064-821

HP DL380 Gen9

CZJ6460507

1

755258-821

HP DL36OGen9

CZJ646ONHZ

1

755258-B21

HP 0L360 Gen9

CZJ646ONJO

1

JC772A

HPE 5900AF-48XG4QSFP+Switch

CN66FHCO26

1

JC772A

HPE s900AF-48x64QSFP±Switch

CN67FHCOO7

1

AK381A

HP MSL 4048 63 Series

DEC642O5DX

1

J6932A

HPE 5130 246 4SFP+EI
switch
HPE 5130 246 4SFP+EI
switch

HP_3PAR 8200
HP_3PAR 8200

JG932A

Budapest, 2020.12.21.

CN68GPVOM7 1
CN68GPVONZ

1

HP_3PAR 8200

CZ3645OYTF

1

HP

CZ36461XNC

1

PAR 8200
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Ajánlattételi lap
(Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára)

.

‚

.

Termekazonosito

Termék (szolgáltatás)
niegnevezese
.

Mennyiség,
mennyisegi egyseg
.

.

.

Nettó egységár

Nettó összár

(Ft)

(Ft)

.

HPETS2O17_054

I-WE Foundation Care (JR Service c
szint- HPE gyártói támogatás

1308 intézmény/hónap

23419

30 632 052

HPETS2O17_114

HPE Defective Media Retention Svc
c szint HPE gyártói támogatás

252 intézmény/hónap

5626

1 417 752
32 049 804

-
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NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:

I

Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TlBjóváhagyója)

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.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatj a.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(‚jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

I

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

M~&~d_k4py*k~h~
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6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1 .0

N[MZfli
S7OIGAI1Aít) /Itt.

Nyilatkozat Partner adatairól
zonositó adatok:
Teljes név (cégjegvzéknek megfelelően): Sysman
Rövid név (cégjegyzélcnek megfelelően):
Informatikai Zrt.
Sysman Zn.
Cé~iezvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Fodor Endre
Telefonszám: 061-883

-

Uniós adószám: 111112948901
Beosztás; partner

3471

e mail cím: project®sysnian.hu

Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u.

10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányízószám, Város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest,
Montevideou. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Számlázási cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest,
Montevideo ii. 10.
Szamlavezeto bank
Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10100833-56598700-01000001

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó informaciók (adózásra vonatkozó törvények alapján~ az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik apartnerre~ ot! JGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIH/A. fejezet, 169. ~ (h)]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. *
(n)]:
Milyen tevékenység alapján: nem
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
fejezet, 169. ~ (p,qj]: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: nem

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (I)]:
nem
Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
nem

Kelt:~t~;q~&~
Cégszerű aláírás

20

5.

számú mellékiet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

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

Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
01-10-044874
12948901-2-41
Hermesz Miklós

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyoriról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés I. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, bogy 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.

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghataknazott képviselő aláírása)

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szen’ezet:
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a hetyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy
helyhatósági szerv és az Eur6pai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy ogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásárót szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerbelő,
bb) an Európai Unió tagállamában, an Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettös adóztatás elkerütéséról szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külfölditársaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetettea több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel acm rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a be,), bb,) és be,) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc,) vezető tisztségviselői megismerhetők.
eb,) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye an Európai Unió tagállamában. an Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamábaavagy olyan államban van. amellyelMagyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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