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2.resz

amely letrejott egyreszrol a

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Azonosito: 20182

Szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cegjegyzekszam: Cg. 01-10-041633
Adoszam: 10585560-2-44

Bankszamlaszam: K&H 10403239-00027183-00000001

Kepviseli: Bancsics Ferenc
Kepviselo titulusa: vezerigazgato
mint Megrendelo, a tovabbiakban: Megrendelo

masreszrol az

EURO ONE Szami'tastechnikai Zrt.

Azonosltd: 100061

Szekhely: 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Cegjegyzek szam: 01-10-041733
Adoszam: 10649297-2-44

Bankszamlaszam: 10918001 -00000057-22480037

Kepviseli: Kucska Arpad
Kepviselo titulusa: vezerigazgato

es a

WSH Kft.

Azonosito: 100115

Szekhely: 1117 Budapest, Budafoki lit 97.
Cegjegyzek szam: 01-09-461038
Adoszam: 12048898-2-43

Bankszamlaszam: 10300002-20378729-00003285

Kepviseli: Nemes Csaba
Kepviselo titulusa: iigyvezeto

es az

Enterprise Communications Magyarorszag Kft.
Azonosito: 200191

Szekhely: 1138 Budapest, Vaci lit 117-119.
Cegjegyzek szam: 01-09-875754
Adoszam: 13835462-2-41

Bankszamlaszam: 10300002-10317104-49020013

Kepviseli: Bari Andras
Kepviselo titulusa: iigyvezeto igazgato helyettes

es a

Datron Tavkozlesi Zrt.

Azonosito: 201327

Szekhely: 1105 Budapest, Martinovics ter 4.
Cegjegyzekszam: 01-10-048021 Szignaiom
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Adoszam: 24149903-2-42

Bankszamlaszam: 14100608-20969849-01000004

Kepviseli: Racz Jozsef
Kepviseio titulusa: vezerigazgato

es a

Soloron 40 Kft.

Azonosltd: 201327

Szekhely: 1054 Budapest, Kalman Imre utca 1.
Adoszam: 25811852-2-41

Cegjegyzek szam: 01-09-296389
Bankszamlaszam: 10700323-69998878-50000005

Kepviseli: Teasdale Harold Rdbert
Kepviseio titulusa: iigyvezeto

es az

SCI-Halozat Tavkdzlesl es Halozatintegracios ZRt.
Azonositd: 200082

Szekhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cegjegyzek szam: 01-10-043883
Adoszam: 12402179-2-42

Bankszamlaszam: 10700024-04504001-51100005

Kepviseli: Kocsis Laszlo
Kepviseio titulusa: vezerigazgato

es a

4iG Nyrt. (volt HUMANsoft Kft.)
Azonosito: 100032

Szekhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cegjegyzek szam: 01-09-062054
Adoszam: 10239025-2-44

Bankszamlaszam: 12001008-00164262-02100004

Kepviseli: Hegediis Judit
Kepviseio titulusa: ugyvezeto
mint Vallalkozo (a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozo) kozott (a tovabbiakban: Felek) alulirott helyen es
napon az alabbi feltetelekkel.

1. A szerzodes letrejottenek elozmenye

A Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzesi es Ellatasi Foigazgatdsag (KEF), (tovabbiakban: Beszerzo) altal
TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.). szam alatt a kozpontositott kozbeszerzes hatalya ala tartozd
intezmenyek reszere „IT blztonsagtechnikai megoldasok es kapcsolodd szolgaltatasok beszerzese -
2017" targyban lefolytatott kozpontositott kozbeszerzesi keretmegallapodasos eljaras eredmenyekeppen a
Beszerzo es a Vallalkozd kozott keretmegallapodas jdtt letre (tovabbiakban: KM)

KM azonositdszama: KMOl01-01 lOITBT 17

KM alalrasanak datuma: 2018. majus 02.
KM idobeli hatalya: 2021. november 02.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. § (1) bekezdese alapjan a KM-ben 2019. november l-jetol a
KEF helyebe jogutddkent a DKU Zrt. lepett.

KM keretdsszege: netto 35.000.000.000 Ft + Afa, azaz nettd harmincotmilliard Forint + altalanos forgalmi
add.
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A jelen szerzodes a keretmegallapodasos eljaras 2. reszeben a kdzbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII.
torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdes c) pontja szerint lefolytatott „Az RSA ARCHER GRC
rendszer szoftver elemeinek gyartoi tamogatasa, valamint az RSA Archer GRC iizemeltetesi es
fejlesztesi tamogatasa" targyu kozbeszerzesi eljaras (a tovabbiakban: kozbeszerzesi eljaras) 2. resze
eredmenyekeppen, a Megrendelo - a hivatkozott KM targyat kepezo szolgaltatasokra vonatkozo -
beszerzesi igenyenek megvalosi'tasara jott letre. Az eljarasban Vallalkozo, mint Ajanlattevo tette a
legalacsonyabb arat tartalmazo ajanlatot, igy Megrendelo Vallalkozot nevezte meg az eljaras nyertesekent,
amelyre tekintettel Felek a jelen vallalkozasi Szerzodest kotik. Vallalkozo vallalja, bogy jelen vallalkozasi
szerzodest szerzodesszeruen teljesiti.

Felek megallapitjak, bogy jelen szerzodes elvalasztbatatlan reszet kepezi Vallalkozo benyujtott ajanlata, a
lefolytatott kozbeszerzesi eljarast megindito felbivas es dokumentaeio, mely fizikailag nines a szerzodesbez
esatolva.

2. A szerzodes targya

2.1. Megrendelo megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja RSA ARCHER GRC rendszer es a kapcsolodo
szoftver elemeknek memokora alapu iizemeltetesi es fejlesztesi tamogatasat 1200 memdk ora
mennyisegben a jelen szerzodes a 2. szamu mellekletben (Megrendelt termek- es arlista) nevesitett arak
alapjan, es az 1. szamii mellekletben (miiszaki leiras) reszletesen megbatarozottak szerint.

2.2. A Vallalkozo altal ellatando feladatok reszletes megbatarozasat es felteteleit, a feladatok elvegzesenek
modjat es a vonatkozo kovetelmenyeket, a teljesites soran atadasra keriild eredmenytermekek reszletes
megjeloleset, tartalmi kovetelmenyeit jelen szerzodes es a szerzodes 1. sz. mellekletet kepezo Miiszaki
leiras tartalmazza.

2.3.Felek rogzitik, bogy a Megrendelo a 2013. evi V. torveny 8:1.§ (1) bekezdes 7.) pontja alapjan
szerzodo batosagnak minosiil.

2.4. Vallalkozo, jelen szerzodes alairasaval kinyilvanitja, bogy ismeri es a szerzodes teljesitese soran
figyelembe veszi, elfogadja es betartja a jelen szerzodest erinto valamennyi jogszabalyt, tovabba az
egyebkent ra vonatkozo etikai normakat.

2.5. Vallalkozo koteles a tevekenyseget, teljesiteset, illetve annak felteteleit ligy megszervezni, bogy a
teljesites megfeleljen a jelen szerzodesben es az 1. szamii mellekletben megbatarozott
kovetelmenyeknek tovabba biztositsa a szakszerii es bataridore torteno befejezest.

2.6. Jelen szerzodesben megbatarozott szolgaltatast es szamlakiallitast az EURO ONE Zrt. teljesiti.

3. A szerzodes teljesitesi hatarideje es veghatarideje, a szerzodes hatalya

3.1. Felek jelen szerzodest batarozott idore kotik. Az egyedi megrendelesek teljesitesi batarideje az egyedi
megrendelesekben keriil rogzitesre, de nem baladbatja meg a jelen szerzodes vegbataridejet. A jelen
szerzodes vegbatarideje a szerzodes batalyba lepesetol szamitott 24 bonap.

3.2. Jelen szerzodes batalyba lepesenek a feltetele a mindket fel altali alairasa.

3.3.Jelen szerzodes teljesitesenek batarideje nem baladbatja meg a KM hatalyat, kiveve a KM IV.6.
pontjaban megbatarozott eseteket.

4. A teljesites helye

4.1. A teljesites helye: 1135 Budapest, Csata utea 8.

4.2. Megrendelo fenntartja maganak a lebetoseget, bogy a teljesites belye mbdosulbat mas Budapest
kozigazgatasi batarain beliil talalbatb belyszinre. Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdes a) pontja szerint a
teljesites helyenek modositasat, olyan modosulasnak tekinti, amelynek feltetelei elore megismerbeto
modon, egyertelmiien rogzitesre keriiltek a jelen szerzodesben.
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5. A szerzodes teljesitese, teljesitesigazolas

5.1.Vallalkozo koteles a KM-ben, jelen szerzodesben es annak mellekleteiben meghatarozott
kdvetelmenyeknek megfelelo tartalmu es minosegu szolgaltatast nyujtani, illetve a feladatokat
teljesi'teni a jelen szerzodesben es annak melleleteiben meghatarozottak szerint. Vallalkozo a Portalon
levo arlistajaban nem szereplo szolgaltatast nem nyujthat, az ilyen szolgaltatasra ajanlatot nem adhat.

5.2. Vallalkozonak a 2. szamii mellekletben meghatarozott szolgaltatasokhoz es oraszamokhoz
kapcsolodoan kell a megfelelo kepzettsegu szakembert biztosi'tania a szerzodes teljesitese soran, ezzel
biztositva a jelen szerzodesben es annak 1. szamii mellekleteben meghatarozott szerzodeses
kotelezettsegeinek folyamatos, utemezett, magas szakmai szlnvonalii es egyenletes minosegu
teljeslteset.

5.3. Vallalkozo vallalja, hogy a jelen Szerzodesben es annak mellekleteiben meghatarozott feladatokat a
Megrendelo altal jovahagyott terveknek, az alkalmazando jogszabalyoknak, hatosagi eloirasoknak es a
hatalyos magyar es europai szabvanyoknak megfeleloen teljesiti. A szerzodes kereteben biztositott
szolgaltatasoknak a szerzodes teljes idotartama alatt meg kell felelniiik a magyar es unios
jogszabalyokban szereplo szabvanyoknak, kornyezetvedelmi es egyeb eloirasoknak, es rendelkezniuk
kell mindazon tamisitvanyokkal, minosegi bizonyltvannyal, engedellyel, melyeket szolgaltatasokra
vonatkozoan magyar vagy unios jogszabalyok elofrnak, tovabba meg kell felelniiik az 1. szamii
mellekletben foglalt valamermyi kovetelmenynek.

5.4. Vallalkozo a jelen szerzodesben 2.1. pontjaban meghatarozott feladatait a Megrendelo egyedi
megrendeleseben meghatarozottak szerint koteles teljesiteni, mind az alapmennyisegkent
meghatarozott szakertoi orak vonatkozasaban, mind az opcionalis szakertoi orak vonatkozasaban. A
Megrendelo a konzultacios egyeztetes lehetoseget biztositja minden egyedi megrendeles
vonatkozasaban.

5.5. Megrendelo egyidejiilegtobb egyedi megrendeles kibocsatasara is jogosult.

5.6. Az egyedi megrendelesnek az alabbiakat kell tartalmaznia minimalisan:
- feladat meghatarozasa (feladat megnevezese, leirasa stb),
- a teljesites iitemezese,

- a teljesites hatarideje,

- a teljesitessel kapcsolatos megrendeloi elvarasok,

- a teljesites soran elkeszitendo eredmenytermekek meghatarozasa,
- a Vallalkozdval elozetesen egyeztetett, a megvaldsitashoz sziikseges oraszam,
- a kapcsolodo szerzodes szama.

5.7.Vallalkozo koteles a Megrendelo altal adott egyedi megrendelest haladektalanul, de legkesobb 2
munkanapon beliil visszaigazolni.

5.8. Az atadas-atvetehe vonatkozo szabalyok:

A jelen szerzodes kereteben teljesitett szolgaltatasokat, eredmenytermekeket — melyek eseteben
ertelmezheto (pi. tervek, dokumentumok, miiszaki leirasok, tesztelesi tervek stb.) - Megrendelo
mennyisegi es minosegi atadas-atveteli eljaras kereteben veszi at. A mennyisegi atvetelrol minden
esetben jegyzokonyvet kell felvenni, melyben legalabb az alabbi adatokat kell rogziteni:

-  atadas-atveteli eljaras helye, ideje,

-  Felek jelen levo kepviseloinek neve, beosztasa,

-  atvetellel erintett szolgaltatas ismertetese

-  Felek kepviseloi altal rogziteni kivant adatok, tenyek,

-  atadas-atveteli eljaras soran eszlelt hibak felsorolasa, Felek kepviseloinek a hibakkal
kapcsolatos eszrevetelei, hibajavitassal kapcsolatos Megrendeloi elvarasok meghatarozasa,
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- Megrendelo kifejezett nyilatkozata, hogy a felkinalt szolgaltatast atveszi-e vagy sem, az
atvetel megtagadasa eseten az atvetel megtagadasanak az indoka, valamint a megismetelt
atadas-atveteli eljaras idopontja,

-  Felek kepviseloinek alai'rasa.

5.9. Megrendelo a jelen szerzodes 5.10. pontja szerint atvett eredmenytermekeket az atadas-atvetel
lezaruitat koveto 10 munkanapon beliil megvizsgalja es tajekoztatja a Vallalkozot, hogy a teljesltest

elfogadja vagy sem. Amennyiben Megrendelo a teljesltest nem fogadja el, ugy jogosult az
eredmenytermekeket - szakmailag megalapozott velemenye, ellenvetese, illetve esetleges modosito

javaslatai, valamint a rendelkezesre allo hatarido megjelolesevel - Vallalkozo reszere kijavitasra

visszakiildeni. Amermyiben Vallalkozo a szerzoi jogrol szolo 1999. evi LXXVI. torveny (a

tovabbiakban: Szjt.) hatalya ala tartozo mlivet ad at Megrendelo reszere, ugy Felek a kijavitas kbreben

kotelesek figyelembe vermi az Szjt. vonatkozo, igy kiilonosen 49. §-aban meghatarozott rendelkezeseit.

5.10. Vallalkozo 5.11. pont szerint megjelolt hataridon beliil koteles atadni Megrendelo reszere a jelen

szerzodesben es Miiszaki leirasban foglalt eloirasoknak megfelelo, Megrendelo eszrevetelei szerint

modositott eredmenytermekeket. A hatarido eredmenytelen elteltet kOvetoen Megrendelo a 5.13

pontban foglalt, sikertelen atvetel es elfogadasra vonatkozo jogkovetkezmenyek alkalmazasara

jogosult.

5.11. Amennyiben Megrendelo az eredmenytermekek mennyisegi atvetelet vagy minosegi elfogadasat
megtagadja, az errol szolo tajekoztatasaban meg kell adnia az atvetel vagy elfogadas megtagadasanak
az okat. Megrendelo sikertelen atvetel vagy elfogadas eseten, kesedelmi kotber ervenyesitese mellett
jogosult egy alkalommal ismetelt kijavitast kemi, vagy a meghiiisulas jogkdvetkezmenyenek
alkalmazasa mellett jogosult elallni vagy a szerzodest azonnali hatallyal felmondani. A javitott
dokumentumok atvetelere, velemenyezesere az 5. pont vonatkozo eloirasait kell megfeleloen
alkalmazni. Ismetelt sikertelen meimyisegi vagy minosegi atvetel eseten Megrendelo jogosult
kesedelmes vagy hibas teljesitesi kotbert ervenyesiteni Vallalkozoval szemben, illetve a meghiiisulas
jogkdvetkezmenyenek alkalmazasa mellett jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzodest.

5.12. Barmely nem szerzodesszeru teljesites jogi fenntartas nelkuli elfogadasa Megrendelo reszerol nem
ertelmezheto joglemondaskent azon igenyekrol, amelyek Megrendelot a szerzodesszeges
kdvetkezmenyekent megilletik. Megrendelo tovabba jogosult a Ptk. 6:127. § (2) bekezdeseben
biztositott jogaval elni, mely alapjan nem koteles vizsgalni azokat a tulajdonsagokat, amelyek
minoseget tamisitjak, vagy amelyekre a jotallas kiterjed.

5.13. Felek kijelentik, hogy az atadas-atvetel szabalyait kozosen, a johiszemiiseg es a tisztesseg
kovetelmenyenek figyelembevetelevel allapitottak meg.

Teljesitesigazolas

5.14. Megrendelo a Teljesltest Igazolo Bizonylatot az egyedi megrendeles teljesiteset kdvetoen

haladektalanul, de legkesobb 10 naptari napon beliil koteles kiallitani.

5.15. A Teljesltest Igazolo Bizonylat mintajat jelen szerzodes 3. szamii melleklete tartalmazza.
Megrendelo valamely Teljesltest Igazolo Bizonylat kiallitasat mindaddig megtagadhatja, amig
Vallalkozo annak kiallitasahoz sziikseges valamennyi dokumentumot nem vagy nem teljes koriien adja
at.

6. Fizetendo ellenertek

6.1. A Vallalkozb a jelen szerzodes alapjan teljesitendo szolgaltatasokat a 2. szamii mellekletben
meghatarozott szerzodeses arakon teljesiti.

6.2. Vallalkozot megilleto dij (a szerzodes erteke) teljes nettb osszege 23.520.000,- Ft + kozbeszerzesi dij

bziynaiOrh
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+ AFA, azaz huszonharommillio-otszazhuszezer forint + kozbeszerzesi dfj + altalanos forgalmi
ado.

6.3. A Vallalkozo altal az elozmeny kozbeszerzesi eljaras scran megajanlott (a szerzodes 2. szamu
mellekleteben meghatarozott) 1 memok ora egysegara netto 19.600 Ft +AFA, azaz netto
tizenkilencezer-hatszaz forint + altalanos forgalmi ado.

6.4. A 6.2. pent szerinti vallalkozoi dij az egyedi megrendelesek alapjan keriil megfizetesre. A Felek
rdgzitik, hogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljesfteskor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek
az iranyadoak.

6.5. A 6.2. pontban meghatarozott egysegar tartalmazza a szolgaltatas nyiijtasaval kapcsolatban feimeriilo
osszes koltseget, dljat, de nem tartalmazza az altalanos forgalmi ad6t, valamint a kozbeszerzesi dljat.

6.6. A kozbeszerzesi dij alapja a Megrendelo altali beszerzesek altalanos forgalmi ado nelkiil szamitott
erteke, merteke a KM V.3.2. pontja alapjan 2 % + AFA. A kozbeszerzesi dljat Megrendelo a Kr. 12. §-
aban meghatarozottak szerint a Vallalkozon keresztiil fizeti meg. A Vallalkozd koteles a kozbeszerzesi
dljat az egyes egyedi megrendelesek teljesltese alapjan jaro vallalkozoi dljjal egy idoben kiszamlazni, a
kiallltott szamlan kiilon tetelkent szerepeltetni.

6.7.Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a szerzodesszerii teljeslteshez sziikseges
valameimyi koltseget es ellenerteket, tovabba barmilyen jogatadas ellenerteket magaban foglalja, ezert
a Vallalkozo mas jogelmen tovabbi ellenertek felszamltasara nem jogosult, tovabba koltsegei
megterlteset semmilyen jogelmen nem igenyelheti.

7. Fizetesi felteteiek

7.1. Vallalkozo a szerzodesszeru teljesltes ellenertekekent, a Teljesltest Igazolo Bizonylat (3. szamii
melleklet) kiallltasaval igazolt teljesltes utan, a Teljesltest Igazolo Bizonylat (TIB) alapjan kiallltott
szamla elleneben jogosult egyedi megrendelesenkent a 6.2. pontban meghatarozott egysegar alapjan
szamitott vallalkozoi dljra.

7.2. Vallalkozo a szerzodes alalrasakor koteles nyilatkozni adatairol a „Nyilatkozat Partner adatairol" clmu
nyilatkozat kitoltesevel es annak a Megrendelo reszere torteno atadasaval.

7.3. Vallalkozo jelen szerzodes teijeslteseert 6t megilleto dljra a Kbt. 135. § (1) es (6) bekezdeseiben,
valamint Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdesben foglalt rendelkezeseinek megfeleloen, a szamvitelrol sz616
2000. evi C. torveny 167. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan kiallltott szamla elleneben, az igazolt
teljeslteset kovetoen jogosult, amit az Vallalkozo a Megrendelo altal alalrt Teljesltest Igazolo Bizonylat
alapjan, annak kiallltasat kovetoen alllt ki, es azzal egyiitt nyujt be a Megrendelonek. A benyiijtandd
szamla kotelezo mellekletei az elolrasnak megfeleloen kiallltott es mindket Pel altal alalrt - a
szamlahoz tartozo - Teljesltest Igazolo Bizonylat (3. szamii melleklet) alalrt formaban. A szamlan esak
a KM hatalya ala tartoz6 termekek szerepelhetnek.

7.4. A szamla szabalyszeru kiallltasa utan az Vallalkozb a szamlat a Megrendelo nevere es a Megrendelo
kozponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf: 133.) kiildi. Megrendelo a Kbt. 27/A. § alapjan lehetove teszi
elektronikus szamla befogadasat az e_invoice@nisz.hu clmre.

7.5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallltani:

a szamlan szerepeltetni sziikseges a szallltandd eszkozdk, valamint njnijtandb szolgaltatasok
megnevezeset, azok TESZOR szamat;
kozbeszerzesi dij osszeget;
a szamlan fel kell tiintetni a Megrendelo nevet, a jelen szerzodes Megrendelo altal megadott, belso
azonosltasra szolgalo azonoslto szamat;
a szamlan fel kell tuntetni a bankszamla szamot es a bank nevet, az adoszamot,
fizetesi hataridokent a szamla kezhezvetelet koveto 30 napot;
a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" elnevezest;

\o^
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a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny (Afa
tv.) 169. § szerinti eloi'rasoknak;
a szamlan csak a keretmegallapodas hatalya ala tartozo szolgaltatasok/termekek szerepelhetnek.

7.6. Amennyiben Megrendelo kifogast emel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ligy a szamlat a szamla
igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beliil visszakiildi Vallalkozdhoz. A fizetesi hatarido a
szamla ujboli benyiijtasat kSvetoen ujrakezdodik.

7.7.A jelen szerzodes hatalya alatt Vallalkozb a Cegbi'rosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a neveben,
cegformajaban, adbszamaban, szamlaszamaban) bekdvetkezo valtozasokrdl 8 (nyolc) naptari napon
belul koteles a Megrendelot irasban ertesiteni.

7.8. Vallalkozo a szamla kesedelmes kiegyenlitese eseten a kesedelmi idore a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese
szerint jogosult kesedelmi kamatra.

7.9. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy bankszuneti napra esik, akkor a
kdvetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.

7.10. Megrendelo mentesiil a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Vallalkozo a
szamlat nem a 7.3. pontban meghatarozott cimre nyiijtja be, vagy a szamla egyeb - jelen szerzodesben
szabalyozott okbol - nem fogadhato be.

7.11. Vallalkozd nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel osszefliggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem megfelelo tarsasag
tekinteteben meriilnek fel, es melyek Vallalkozo adokoteles jdvedelmenek csokkentesere alkalmasak.

7.12. A Kbt. 136. § (2) bekezdese ertelmeben a kulfoldi adoilletekessegu Vallalkozo koteles az egyedi
szerzodeshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetosege szerinti adohatosagtol a
magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozott
jogsegely igenybevetele nelkiil.

7.13. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kiilonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo penzugyi teijesiteset
adoigazolas benyujtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ligy
Megrendelo ezen jogszabalyok szerint Jar el a kifizetes soran.

7.14. Megrendelo a szerzodessel kapcsolatban az elolegfizetest es elore fizetest kizarja.

7.15. A szerzodes hatalya alatt Vallalkozd a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a neveben,
cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekdvetkezo valtozasokrol 8 (nyolc) naptari napon
beliil koteles Megrendelot irasban ertesiteni.

7.16. Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel osszefliggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem megfelelo tarsasag
tekinteteben meriilnek fel, es melyek Vallalkozo adokoteles jdvedelmenek csokkentesere alkalmasak.

7.17. Az ellenertek megfizetesere egyebekben a KM V. pontjanak rendelkezeseit kell megfelelden
alkalmazni.

8. Kotber

8.1. Amennyiben Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott valamely feladatat nem szerzddesszeriien
teljesiti es olyan okbol nem teljesiti, amelyert felelds, ugy az erre okot ado kdriilmeny jellegetdl
(kesedelem, vagy hibas teljesites) fuggden, kesedelmi vagy hibas teljesitesi kdtber fizetesere kdteles.
Mentesiil a kdtberfizetesi kdtelezettseg alol, ha szerzddesszegeset kimenti.

8.2. A kesedelmi kdtber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a kesedelem 11. napjatol napi
1 % mertekii. A kesedelmi kdtber maximalis merteke a kdtberalap 20 %-a. A kesedelmi kdtber alapja a
kesedelmesen teljesitett egyedi megrendeles netto vallalkozoi dija.
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8.3. Vallalkozo hibas teljesites eseten hibas teljesitesi kotber fizetesere koteles vagy a szavatossagi igenyek
teljesi'tesere a Megrendelo valasztasa szerint. A hibas teljesitesi kotber alapja a hibasan teljesitett
egyedi megrendeles netto vallalkozoi dija. A hibas teljesitesi kotber merteke 20 %.

8.4.Amennyiben jelen szerzodes olyan okbol szunik meg, illetve hiiisul meg, amelyert Vallalkozo felelos,
Vallalkozo meghiiisulasi kotber fizetesere koteles. A meghiiisulasi kotber alapja a szerzodes 6.1. pont
szerinti erteke, merteke 25 %. Jelen szerzodes meghiusultnak tekintendo, amennyiben Megrendelo
Vallalkozo sulyos szerzodesszegese miatt jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondja vagy
Megrendelo jelen szerzodestol Vallalkozo sulyos szerzodesszegese miatt elall. Tovabba Megrendelo
jogosult meghiiisulasi kotber ervenyesitese mellet a jelen szerzodest felmondani vagy attol elallni,
amennyiben a Vallalkozo 20 napot meghalado kesedelembe esik.

8.5. Felek rdgzitik, hogy ugyanazon jogalap tekinteteben csak egy fajta kotber alkalmazhato.

8.6. Megrendelo a kotberigenyrol kotberertesftot allft ki, melynek osszeget jogosult a Vallalkozot megilleto
dfjba beszamftani. Megrendelo jogosult az esedekesse valt kotber osszeget a szerzodes ellenertekebol
visszatartani a Kbt. szabalyainak betartasaval.

8.7. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kotbert meghalado karanak ervenyesitesere,
illetve, hogy a kesedelmi kotber megfizetese nem mentesiti a teljesites alol.

9. Vallalkozo jogai es kotelezettsegei

9.1. Vallalkozo kijelenti, hogy - a szerzodes teljes idotartama alatt - a szerzodesben meghatarozott
feladatok teljesitesehez szukseges engedelyekkel, szakertelemmel, jogosultsagokkal es kello szabad
kapaeitassal rendelkezik, igy a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitesere kepes.

9.2. Vallalkozo felelos az altala nyiijtott tevekenyseg minosegi megfelelosegeert, szakszertisegeert,
szerzodesszerusegeert es teljes korusegeert.

9.3. Vallalkozo koteles a tevekenyseget a tole elvarhato legnagyobb gondossaggal vegezni.

9.4. Vallalkozo jelen szerzodes alairasaval egyidejuleg atadta a kitoltott, Nyilatkozat Partner Adatairol
dokumentumot, mely jelen szerzodes 4. szamii mellekleteben talalhato.

9.5. Vallalkozo a szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt koteles tulajdonosi szerkezetet Megrendelo
szamara megismerhetove tenni es koteles Megrendelot haladektalanul ertesiti ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely tekinteteben
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltetel vagy

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez valamely
olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely tekinteteben
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltetel.

9.6. Vallalkozo koteles a szerzodes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo szamara
megismerhetove tenni es a Kbt. 143. § (3) bekezdes szerinti iigyletekrol Megrendelot haladektalanul
ertesiteni.

9.7. Vallalkozo kepviseleteben eljarb szakertok feladataikat a legjobb szakmai tudasukkal latjak el.

9.8. Vallalkozo elismeri, hogy ligy felel a szerzodes teljesiteseben kdzremukodo alkalmazottai
magatartasaert es cselekmenyeiert, mintha azok a Vallalkozo magatartasai vagy cselekedetei lettek
volna.

9.9. Vallalkozo koteles a helyszlni munkavegzes ideje alatt a vagyonvedelmi, tiizvedelmi, munkavedelmi,
biztonsagtechnikai es technologiai fegyelmet es kozegeszsegiigyi elofrasokat betartani, illetve
munkavallaloival betartatni a munkavedelemrol szolo jogszabalyokban foglaltak szerint. Ennek
megfeleloen a Vallalkozo munkatarsaira vonatkozoan, a munkavedelemrol sz616 1993. evi XCIIl.
torvenyben meghatarozott munkabiztonsagi szaktevekenyseg vegrehajtasaert, valamint a
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munkavedelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok es szabvanyok betartasaert kizarolag a
Vallalkozo a felelos, es a Megrendelovel szemben semmifele igenye es kovetelese nem lehet e teren.

9.10. Vallalkozo koteles a jelen szerzodesben meghatarozott feladatait magyar nyelven teljeslteni.
Amennyiben jelen szerzodes teljesiteseben Vallalkozo olyan szakembert von be, aki a szerzodes
teljesitesehez sziikseges szinten nem beszel magyarul, Vallalkozo koteles sajat koltsegen tolmacsot
biztositani.

9.11. Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott feladatai teljesitesehez alvallalkozokat a KM-ben es a
Kbt. 138. §-ban meghatarozottak szerint vehet igenybe.

9.12. Vallalkozo jelen szerzodesben meghatarozott feladatait Megrendelo utasi'tasai szerint es erdekeinek
ervenyesitesevel, megovasaval, a Megrendelovel torteno folyamatos egyeztetes mellett koteles ellatni.
Vallalkozo koteles minden olyan egyeztetesen, megbeszelesen reszt venni, melyen Megrendelo a
jelenletet igenyli.

9.13. A Vallalkozo vallalja, hogy tevekenysegerol es az ugyek allasarol a Megrendelot rendszeresen,
szoban es Irasban egyarant, a Megrendelovel egyeztetett formaban tajekoztatja. Tovabba Vallalkozo
koteles minden olyan egyeztetesen, megbeszelesen, esemenyen reszt venni, melyen Megrendelo a
jelenletet igenyli.

9.14. Vallalkozo koteles Megrendelot haladektalanul, de legkesobb 3 munkanapon beliil, irasban
figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelo celszertitlen vagy szakszerutlen utasitast ad. Az
frasbeli figyelmeztetes elmulasztasabol eredo karert Vallalkozo felelos.

9.15. Amennyiben Megrendelo elmulasztja valamely jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettsege
teljesfteset, Vallalkozo koteles tajekoztatni Megrendelot a mulasztasnak a munkara gyakorolt
elorelathato hatasairol. Megrendelo kesedelme a Vallalkozo egyideju kesedelmet kizarja.

9.16. Vallalkozo koteles biztositani a jelen szerzodes teljesitesehez, a sajat munkajahoz sziikseges
hardver es szoftver eszkozoket (kiilonosen hordozhato szamitogepek, telefonok, nyomtato, a sajat
munkajahoz sziikseges szoftverlicencek stb.).

9.17. Vallalkozo jelen szerzodes alairasaig atadta Megrendelonek a Kbt. 136. § (2) bekezdese szerinti
meghatalmazast, amely jelen szerzodeshez 5. szamu mellekletkent keriilt csatolasra.

9.18. Vallalkozd koteles jelen szerzodest a KM VI. 1.2. pontja szerint a kozbeszerzesi Portalon
regisztralni.

10. Megrendelo jogai es kotelezettsegei

10.1. Megrendelo Vallalkozo szerzodesszeru teljesitese eseten a jelen szerzodesben meghatarozott dij
Vallalkozd reszere torteno megfizetesere koteles.

10.2. Megrendelo jogosult a Vallalkozot jelen szerzodes keretein belul utasitani. A Megrendelo jogosult
a Vallalkozo tevekenyseget barmikor ellenorizni. A Megrendelo jogosult az elvegzendo feladatok
vegrehajtasat azok befejezeset megelozoen is ellenorizni. Vallalkozo nem mentesul a szerzodesszeges
jogkovetkezmenyei alol amiatt, hogy Megrendelo a tevekenyseget nem vagy nem megfeleloen
ellenorizte.

10.3. Megrendelo jelen szerzodes alairasat koveto 5 munkanapon belul atadja Vallalkozonak azon,
rendelkezesere allo dokumentumokat, amelyek sziiksegesek Vallalkozb jelen szerzodesben
meghatarozott feladatai teljesitesehez. Amennyiben Vallalkozonak az elozoekben meghatarozottak
szerint atadott dokumentumokon kiviil tovabbi dokumentumra, informaciora, adatra (tovabbiakban
egyutt: dokumentum) van szuksege, Megrendelo - amennyiben rendelkezesere all - koteles a
dokumentumot Vallalkozo erre vonatkozo kerelme kezhezvetelet koveto 5 munkanapon belul
Vallalkozo rendelkezesere bocsatani.

10.4. Vita eseten Felek dokumentaltan, igazolhato mddon kotelesek rogziteni azon adatoknak es
informacidknak a koret, amelyek minimalisan sziiksegesek ahhoz, hogy Vallalkozo szerzodesszeriien
tudjon teljeslteni.
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10.5. Megrendelo feladata hazirendjenek, a kormanyzati hitelesites szolgaltatasra vonatkozo biztonsagi
szabalyzat kivonatolt tartalmanak, es Vallalkozo helyszinen dolgozo munkatarsaira vonatkozo
rendeleteinek (rendeszeti, munkavedelmi, tiizrendeszeti stb.) ismertetese Vallalkozoval.

10.6. A Megrendelo konzultacios lehetoseget kbteles biztosi'tani a Vallalkozo szamara egyeztetett
idopontban. Megrendelo koteles tovabba biztosi'tani, hogy megfelelo szamii szakembere - egyeztetett
idopontban - Vallalkozo rendelkezesere alljon.

11. Szellemi alkotasokkal kapcsolatos jogok, szavatossag, forraskod

11.1. Vallalkozo jelen szerzodes alairasaval elisineri, hogy a vallalkozbi dij elleneben a Megrendelo a
jelen szerzodes teljesitesevel egyidejuleg hatarozatlan ideju, kizardlagos, korlatlan felhasznalasi jogot
szerez valamennyi, jelen szerzodes kereteben letrejbtt es Megrendelo reszere atadott, a szerzoi jogrol
sz616 1999. evi LXXVI. torveny hatalya ala tartozo mu felett, azzal, hogy Vallalkozot megilletik a
szerzo szemelyhez fuzodo jogai, es Megrendelo szavatol azok ervenyesitese tekinteteben. Felek
megallapodnak, hogy a Vallalkozd altal a jelen szerzodes teljesitese soran atadott anyagok a
Megrendelo szabadon felhasznalhatja, tobbszorozheti, atdolgozhatja, harmadik szemelyre akar
ingyenesen, akar ellenertek fejeben atruhazhatja.

11.2. A Vallalkozo szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nem all feim olyan joga, amely a
Megrendelo jelen szerzodes szerinti jogainak megszerzeset, gyakorlasat korlatozza vagy kizarja.
Harmadik szemely ilyen korlatozo vagy akadalyozo igermyel valo fellepese eseten, a Vallalkozo
kozvetleniil lep fel a Megrendelo jogos erdekei vedelmeben.

11.3. Vallalkozo kijelenti es garantalja, hogy a jelen szerzodes teljesitese soran atadasra keriilo termekek
sajat termekei vagy azok felett jelen szerzodes teljesitesenek vonatkozasaban jelen szerzodesben
meghatarozottak teljesitesehez sziikseges merteku, - a jogosultsagnak mas reszere torteno, jelen
szerzodesben szabalyozottak szerinti tovabbadasi jogat is magaban foglalo - rendelkezesi
jogosultsagokkal rendelkezik.

11.4. Vallalkozo szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nem all fenn olyan joga, amely a
Megrendelo jelen szerzodes szerinti jogainak megszerzeset, gyakorlasat korlatozza vagy kizarja.

11.5. A Megrendelo egyedi igenyei alapjan letrehozott valamennyi dokumentum, jelentes, diagram,
statisztika, adatbazis stb. es az ezeket alatamaszto dokumentumok, amelyeket a Vallalkozo a szerzodes
teljesitese soran allit Qssze, keszit el vagy szerez meg a Megrendelo kizarolagos tulajdonaba keriil.
Vallalkozonak a szerzodes teljesitesekor at kell adnia a fenti korbe tartozo minden dokumentumot
Megrendelo reszere. Ezen dokumentumok jelen pont szerinti megszerzesenek dijat a szolgaltatasi dij
teljes koriien tartalmazza, ezert Vallalkozot a szolgaltatasi dijon feliil tovabbi dijazas nem illeti meg.

11.6. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes kereteben letrejott rendszerhez kapcsolodo adatbazisokban
szereplo adatvagyon a Megrendelo kizarolagos tulajdona. A Vallalkozo jelen szerzodes kereteben
biztositani koteles az adatbazisokhoz valo hozzaferest, tovabbi feldolgozast, elemzest, ertekelest es
valamennyi egyeb tevekenyseget is. Felek tovabba rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozottak
vonatkoznak a jelen szerzodes teljesitese kereteben Vallalkozo altal kezelt valamennyi adatbazisban
szereplo adatvagyonra.

12. Jotallas

12.1. Vallalkozo koteles a KM VI. 4. pontja szerinti 12 honap jotallast es szavatossagot biztositania az
altala nyujtott szolgaltatasok vonatkozasaban.

12.2. A jotallasra vonatkozo rendelkezeseket a Ptk. es a KM VI.4. pontja tartalmazza.

13. Titoktartasi kotelezettseg

13.1. A Felek kotelesek a szerzodes teljesitese soran tudomasukrajutott iizleti titkot megorizni.

Oldal 10/20 A

\\



13.2. A Felek a jelen Szerzodes teljesi'tese soran bizalmas informaciokat (a tovabbiakban: "Bizalmas
Informacio") adhatnak at egymasnak. Csak olyan informacio tekintheto bizalmas informacionak,
amelyek a Felek altal "bizalmaskent" minositve kerult meghatarozasra.

13.3. A Bizalmas Informacio korebe nem tartozik bele a kovetkezo;

(a) olyan informacio, amely a masik Fel tevekenysege vagy mulasztasa nelkiil szabadon
felhasznalhato vagy szabadon felhasznalhatova valik,

(b) olyan informacio, amely a nyilvanossagra hozatal elott a masik Fel jogszerii birtokaban volt, es
a masik Fel sem kozvetleniil, sem kozvetve nem a nyilvanossagra bozo feltol szerezte, vagy

(c) olyan informacio, amelyet egy harmadik szemely jogszeruen hozott a masik fel tudomasara
nyilvanossagra hozatal tilabna nelkiil, vagy

(d) olyan informacio, amelyhez a masik fel onalloan jutott hozza, vagy torvenyes eljaras soran
kerult nyilvanossagra.

13.4. A Felek megallapodnak, hogy egymas bizalmas informaeioit bizalmasan kezelik a Szolgaltatasok
elvegzese soran es az azt koveto harom eves idotartam alatt. A szerzodes teljesitese soran a Vallalkozo
tudomasara jutott, a Megrendelo kezeleseben levo adatokat szigoruan bizalmasan, az adatvedelmi
jogszabalyok rendelkezeseit megtartva kezeli, nyilvanossagra nem hozza, nem teszi azokat illetektelen
harmadik szemely reszere hozzaferhetove, valamint ezeket a Megrendelo erdekeivel ellentetes egyeb
modon nem hasznalja fel.

13.5. A Vallalkozo a Megrendelo elozetes irasos hozzajarulasa nelkiil az eljaras folyaman tudomasara
jutott informaciokat kizarolag a szerzodes teljesftesere hasznalhatja fel.

13.6. Amennyiben jelen szerzodes teljesitesehez hozzatartozik valamely informacid kiadasa, a
Vallalkozo kizarolag a Megrendelo altal elozetesen, irasban kiadhato informaciokent kozolt adatokat
szolgaltathatja ki.

13.7. Vallalkozd teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol credo
karokert es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a
Megrendelo - jogszabalyban foglalt eltero rendelkezes hianyaban - jogosult a jelen szerzodestol
azonnali hatallyal elallni/ a szerzodest azonnali hatallyal felmondani.

14. A szerzodes modositasa, megsziintetese es megszunese

14.1. Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy jelen megallapodast kizarolag a Kbt. 141. §-ban
foglaltak, illetve a Ptk. szerzodesmodositasra vonatkozd rendelkezeseinek figyelembevetelevel es
kizarolag irasban modosithatjak.

14.2. Mind a Megrendelo, mind a Vallalkozo jogosult, a szerzodestol azonnali hatallyal irasban elallni,
illetve a szerzodest azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a masik fel (a Vallalkozo, illetoleg a
Megrendelo):

-  vegelszamolasi eljaras hatalya alatt all, felszamolasat jogeros birdsagi hatarozattal elrendeltek es
ezaltal a szerzodes teljesitese veszelybe keriil,

-  jelen szerzodesben meghatarozott kotelezettsegei teljesitesevel ismetelten kesedelembe esik,
-  a jelen szerzodesben meghatarozott kdtelezettsegeit sulyosan megszegi, vagy egyebkent olyan

magatartast tamisit, amely a tovabbi egyuttmiikodest kizarja.

14.3. Megrendelo jogosult es egyben kdteles felmondani a szerzodest, ha

-  a) Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely tekinteteben
fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel;

-  b) a nyertes Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben,^me^^^^
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tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

14.4. Az azoimali hatalyu felmondasrol irasban kell erteslteni a masik felet. A szerzodes megszunesenek
idopontja a felmondasrol szolo ertesltes kezbesltesenek napja.

14.5. Az azormali hatalyu felmondas a jotallas hatalyat nem erinti.

14.6. Vallalkozo a szerzodes teljesltesenek teljes idotartama alatt koteles megismerhetove tenni
tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo szamara es jelen pontban foglalt ugyletekro! a Megrendelot
haladektalanul koteles erteslteni.

14.7. Felek megallapodnak abban, bogy a szerzodes barmely okbol tdrteno megszunese eseten
Vallalkozo haladektalanul koteles Megrendelo reszere visszaszolgaltatni minden, a feladat
teljesltesevel kapcsolatosan reszere atadott, vagy birtokaba jutott adatot, informaciot, dokumentumot
fiiggetleniil az adathordozo jellegetol.

15. Kapcsolattartas

15.1. Felek kdtelesek egy vagy tobb kapcsolattartot kijelolni a Megrendelo, illetve a Vallalkozo jelen
szerzodes szerinti jogainak gyakorlasara, es a kapcsolattarto szemelyek valtozasardl egymast Irasban
erteslteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattarto szemelyet megvaltoztassak, modosltsak es
helyette lij szemelyt jeloljenek ki. A Felek uj Kapcsolattarto kijelolese eseten haladektalanul es Irasban
kdtelesek erteslteni egymast. A kapcsolattarto szemelyeben bekdvetkezett valtozas nem igenyel
szerzddesmodosftast, a masik Fellel val6 Irasbeli kdzlestdl hatalyos.

15.2. Felek kepviseleteben a jelen szerzddessel kapcsolatban ervenyes jognyilatkozatot csak es kizarolag
az alabbiakban meghatarozott szemelyek tehetnek. A jelen Szerzddessel kapcsolatos kommunikacid
kizarolag irasos formaban (ajanlott level, fax, vagy e-mail) tdrtenik es az alabbiakban meghatarozott
szemelyek altal, illetdleg e szemelyek reszere tdrteno elkuldes eseten tekinthetd ervenyesnek.

15.3. Jelen szerzddesben szabalyozott egyiittmukddes soran a szakmai kapcsolattartasra az alabbi
szemelyek j ogosultak:

Megrendelo reszerdl:

Nev: Gal Ferenc

Beosztas: senior elektronikus informaciobiztonsagi referens
Telefon: +36302145642

E-mail: gal.ferenc@nisz.hu

Vallalkozo reszerdl:

Nev: Bartha Gabor

Beosztas: GRC Tanacsado

Telefon: +36 1 358 6350

Fax: +36 1 358 6390

E-mail: bartha.gabor@euroone.hu

15.4. Jelen szerzddesben szabalyozott egyuttmukddes soran a Megrendelo reszerdl teljesftes igazolasara
az alabbi szemelyek egyiittesen jogosultak:

Nev: Varga Dezsd
Beosztas: gazdasagi vezerigazgato-helyettes

Nev: Hari Krisztian Peter

Beosztas: elektronikus informaciobiztonsagi igazgatd
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15.5. Felek vallaljak, hogy folyamatosan fenntartjak fenti szemelyek elerhetoseget vagy azok
helyettesi'teserol haladektalanul gondoskodnak.

15.6. Szerzodo Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyeb ertesitest (tovabbiakban: Ertesites)
szerzodesszeruen kiildenek meg egymasnak. Szerzodesszeru megkiildesnek minosul, az I'rasban es

-  Irasban igazolt szemelyes atadassal,
-  tertivevenyes ajanlott levelben,
- visszaigazolt e-mailben vagy

- visszaigazolt telefax utjan

megkuldott ertesites.

Az Ertesites akkor valik joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

15.7. Az e-mail vagy telefax litjan torteno kezbesites eseten a nyilatkozat vagy ertesites akkor valik
joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kezhez vette: arrol automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas erkezett.

15.8. A tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyitasaig - a postal kezbesites masodik megkiserlesenek napjat koveto otodik munkanapon kell
kezbesitettnek tekinteni.

15.9. Amennyiben valamely Felnel a jelen szerzodes teljesitese soran olyan kdriilmeny all elo, amely
akadalyozza jelen szerzodesben meghatarozott feladata teljesiteset, ezen korulmenyrol - az okok,
valamint az akadaly elharitasa varhato idotartamanak megjelolesevel - haladektalanul koteles a masik
Felet tajekoztatni.

16. Vegyes es zar6 rendelkezesek

16.1. Vallalkozo a jelen egyedi szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrbl szolo 2011. evi
CXCVl torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti atlathatd szervezetnek minosul. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasarol - a valtozas bekovetkezesetol
szamitott 8 napon beliil koteles megrendelot irasban ertesiteni. Vallalkozo tudomasul veszi tovabba,
hogy a valdtlan tartalmu nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest Megrendelo jogosult azonnali hatallyal
felmondani, vagy attbl elallni. A Vallalkozo vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak
nyilvanossagarbl sz616 szabalyozasnak megfeleloen uzleti titok cimen nem tagadja meg a tajekoztatast
a jelen szerzodes lenyeges tartalmarol.

16.2. A Vallalkozbnak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen
targyalasok litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozottiik a szerzodes
kereteben felmeriilt. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo korulmenyrol a felek kolcsonosen
kdtelesek egymast irasban tajekoztatni.

16.3. Ha az erintett felek az emlitett kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamitott 30 naptari napon
beliil nem tudjak megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefuggesben keletkezett jogvitajukat,
ugy a jogvita elbiralasara, hataskortol fiiggoen a Budai Kozponti Keriileti Birbsag, illetve a Fovarosi
Birosag kizarblagos illetekesseget kdtik ki.

16.4. Abban az esetben, ha a jelen Szerzodes barmely rendelkezese ervenytelennek vagy
ervenyesithetetlennek minosul, akkor a jelen Szerzodes fennmarado rendelkezesei tovabbra is
ervenyben maradnak, kiveve, ha a felek a Megallapodast az ervenytelen resz nelkul nem kotottek volna
meg.

16.5. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog - kiilonos tekintettel a Polgari
Torvenykonyv vallalkozasi jogviszonyra rendelkezesei - az iranyadok. ■ir. Kassai Zoltan Petei IOldal 13 / 20 .j ''



16.6. A jelen szerzodes a Szerzodo Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen
szerzodes alafrasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyunek fogadjak el.

16.7. Ha barmelyik fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben meghatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltetelnek a jovobeni teljesi'teserol, vagy ugyan azon jog jovobeni gyakorlasarol is le fog mondani,
vagy a koveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakadd vagy ahhoz kapcsolodd barmilyen jogrol
torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett I'rasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

16.8. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese kotelezoen
alkalmazando jogszabalyi eloi'rassal vagy a kozbeszerzesi eljaras barmely kotelezo hatalyii elolrasaval
vagy dokumentumaval ellentetes lenne, akkor a megsertett szerzodeses rendelkezes helyebe - minden
egyeb jogcselekmeny gyakorlasa nelkiil, kiildnosen a szerzodes mddosltasa nelkul - a megsertett
kotelezoen alkalmazando jogszabalyi eloiras vagy kozbeszerzesi dokumentumi elofras keriil. Tovabba,
ha valamely kotelezoen alkalmazando jogszabaly akkent rendelkezik, hogy szerzodes reszet kepezi es a
jelen szerzodes szovegszeruen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezes minden egyeb
jogcselekmeny gyakorlasa nelkul, kiildnosen szerzodes modositas nelkul a jelen szerzodes reszet
kepezi.

16.9. A szerzodes tartalmanak ertelmezese: A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben,
valamint barmely, a teljesitessel kapcsolatos ellentmondas eseten a hivatkozott KM, illetve armak
mellekletei, vonatkozo rendelkezesei, tovabba Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabalyai
iranyaddk. Jelen szerzodes a KM-ban meghatarozottakkal ellentetes rendelkezeseket nem tartalmazhat.

16.10. Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a Beszerzo es a Vallalkozd kdzdtt letrejdtt fent
hivatkozott KM, es az alabbi mellekletek:

(1.) Miiszaki leiras
(2.) Ajanlati ar reszletezese
(3.) Teljesitest Igazold Bizonylat
(4.) Nyilatkozat Partner adatairdl dokumentum
(5.) Vallalkozd atlathatdsagi nyilatkozata

Amennyiben Vallalkozd kiilfdldi addilletdsegu - vagy iddkdzben azza valik - ligy kdteles a szerzodeshez
arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsege szerinti addhatdsagtdl a magyar addhatdsag
kozvetleniil beszerezhet Vallalkozdra vonatkozd adatokat az orszagok kdzdtti jogsegely igenybevetele
nelkul.

16.11. Jelen szerzodes 3 eredeti peldanyban kesziilt, melyet a felek elolvastak, megertettek, es mint
akaratukkal mindenben egyezdt jdvahagydlag frtak ala, amelybdl 2 peldany Megrendeldt, 1 peldany
pedig Vallalkozdt illeti.

Budapest, 2021. Of.

I

Bancsics Ferenc

vezerigazgatd
NISZ Zrt.

Megrendelo
NISZ Nemzeti lnfokonitnunikic!68 SsolgAlwss-

ZAftiriWisa MSkMS (Usz^&iyMrsaaAg

1081 Bttdofiest, Caokonai utca 3.
1.

Budapest, 2021.

Kucska/Arpad
vezerigazgatd

EURO ONE Szimitastechnikai Zrt.
Vallalkozd
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1. szamu melleklet

Kdzbeszerzesi muszaki leiras

A beszerzes targya:

RSA ARCHER GRC rendszer szoftver elemeinek gyartoi tamogatasa, valamint az RSA

Archer GRC uzemeltetesi es fejlesztesi tamogatasa

2. reszajanlat:

RSA ARCHER GRC rendszer es a kapcsolodo szoftver elemeknek merndkora alapu
uzemeltetesi es fejlesztesi tamogatasa 1200 oraban

A Kormanyzati Adatkozpont IBIR-enek tamogatasahoz kialakitott RSA ARCHER GRC
rendszerhez kapcsolodo szoftver elemeknek uzemeltetesi es fejlesztesi tamogatasa az alabbi
feltetelekkel:

• A szerzodes targyat kepezo szoftverek uzemeltetesi, fejlesztesi tamogatasa, 1200
memokoraban, az orakeret kimeriileseig, de legkesobb a szerzodes hatalyba lepeset koveto
24 honapon belul, igeny eseten a Megrendelo telephelyen a rendelkezesre allasi ido alatt
(munkanapokon 08-17 ora kozott)

o A tamogatas kereteben torteno egyedi, konkret feladat elvegzesere a megrendelo es
a Ajanlattevo elozetesen megallapodik a felhasznalhato orak szamaban, ettol eltemi
a teljesites soran csak a Ajanlatkero beleegyezesevel lebetseges.

A tamogatas a kovetkezo feladatokat tartalmazza:

o A gyartoi tamogatas eseti igenybevetelehez tecbnikai segitsegnyujtas
biztositasa.

o Egyedi biztonsagertekelesi tervek, megallapftasok, helyesbito intezkedesek,
feladatok, vagyonelemek, kockazatkatalogus elemek, kockazatcsokkento
intezkedesi tervek, fenyegetettseg es sebezhetoseg torzsek upgradje a forras
rendszer verzio valtasmak nyomon kovetese.

o Hibas testre szabas eseten egy munkanapon beliili koltsegmentes helyszini

javitasa.

o A jelenleg mtikbdo kornyezet szolgaltatasainak attekintese.
o A jelenleg mukddo rendszer optimalizalasa.

o Uzemeltetoi es felhasznaloi oktatas gyari vagy egyedi tematika alapjan.

o Az RSA ARCHER GRC rendszer eseti karbantartasa.

Az Ajanlattevo munkanapokon 8-17 ora kozott helyszini vagy email alapu vagy telefonos
csatomakat biztosit a tamogatasra.
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Az ajanlattevonek a 2. reszajanlat vonatkozasaban az ajanlat reszekent csatolnia kell az RSA

Archer termekek gyartojanak (vagy a gyarto Magyarorszagi kepviseletenek) cegszeruen alairt

nyilatkozatat arrol, bogy az ajanlattevo RSA Archer GRC eszkozok gyartoi, iizemeltetesi es
fejlesztesi tamogatasanak nyujtasara jogosult.

A tamogatas igeny:

Mennyiseg
(ora) Megnevezes
1200 Tanacsadas - szenior tanacsado

A tamogatasba bevont eszkozok (1. es 2. reszajanlat eseteben):

Kormanyzati Adatkozpont IBIR-enek tamogatasahoz kialakltott RSA ARCHER GRC

infrastruktura:

Megnevezes
RSA Archer Platform
RSA Archer Issues Management Perp
RSA Archer IT Controls Assurance Perp

RSA Archer IT Risk Management Perp
RSA Archer Top-Down Risk Assessment Peg

RSA Archer Key Indicator Management Perp
RSA Archer Bottom-Up Risk Assessment Per

RSA Archer Policy Program Management Per
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2. szamii melleklet

Megrendelt termekek megnevezese, mennyisege, egysegara, ara

2. resz: RSA ARCHER GRC rendszer es a kapcsolodo szoftver elemeknek

Cikkszam

(T ermekazonosito)
Termek (szolgaltatas)

megnevezese

Meny-
nyiseg

Mennyisegi
egyseg

Netto

egysegar (Ft)
Netto

osszar (Ft)

rrBT_SZ0LG21
Termektamogatas - integracio
(vezeto rendszermemok)

1 200 ora 19 600 23 520 000

Minddsszesen: 23 520 000
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3. szamu melleklet

#r#i% NI s z
NbMZfcn INR)KUMMUNIKACI6S
bZOLUALlAlOZKl.

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Azonosito adatok:

Teljes nev (cegjegyzeknek megfelelden): EURO
ONE Szamltasteehnikai Zrt.

Rovid nev (cegjegyzeknek megfeleloen): EURO
ONE Szamltasteehnikai Zrt.

Ceeieevzek szam. EV szam. mukodesi engedelv szam. birosaei nvilvantartasi szam.
egyeb szam: 01-10-041733

Adoszam: 10649297-2-44 Unios addszam: 10649297-2-44

Kapcsolattarto adatai

Nev: Bartha Gabor Beosztas: GRC Tanacsado

Telefonszam: +36 20 258 3103 E-mail clm: bartha.gabor@euroone.hu
Clm

Szekhely (orszdg, irdnyhdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.

Levelezesi cim, amennyiben elter a szekhelytol (orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm):

Vevo partner eseteben a kovetkezoket is ki kell tolteni, amennyiben relevans;

Szamla kiildesi cim (orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm)'.
Cegnev:

Szamlazasicim (orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1145 Budapest, Ui'vilag utca 50-52.

Szamlavezeto bank

Neve: UniCredit Bank

Bankszamla szama: 10918001-00000057-22480037 Bankszamla devizaneme: HUE

Kiilonos adozasra vonatkozo ini

sorban NEM-et kell beirni, ame
ormaciok (adozasra vonatkozo tdrvenyek alapjan, az irrelevans
yik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa tv.
XIIEA. fejezet, 169. § (h)]: NEM

Kiilonbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169. § (p,q,)l: NEM

Onszamlazas [afatv. 169.§ (1)]: NEM

Fordftott adozas [afa tv. 169.§

(n)]: NEM
Milyen tevekenyseg alapjan: -

Alanyi mentesseg [afa tv. XIII.

fejezet]: NEM

Tevekenyseg alapjan mentes [afa tv.
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevekenyseg alapjan: -

KATA [2012. evi CXLVII.

torvenyl: NEM

KIVA [2012. evi CXLVII.

torveny]: NEM

EVA [2002. evi XLIII. torveny]:
NEM

Kelt: Budapest, 2021.

Kucska Arpad

vezerigazgato,
EURO ONE Szamltasteehnikai Zrt.
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4.szamu melleklet

#!•!%

NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesitest igazolo bizonylat 1.0

Teljesftest Igazolo Bizonylat
K^szult

Hely: Datum:

Jelen vannak:

Villalkoz6/ Sz^llft6 ceg neve: Kepviselo neve, beosztasa:

Megrendeld:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviseld (1) neve, beosztasa:

(a TIB alafroja)

Kepviselo (2) neve, beosztasa:

(aTlB jovahagyoja)

Termek/szolgaltatas megnevezese:

Szerzddes targya:

Szerzodes szama:

Teljesftes igazolas targya:

Teljesftes szerzddes szerinti uteme/datuma:

Teljesftes tenyleges datuma:

Megjegyzes:

Megrendelo kepviseldi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallfto az arut, termeket vagy eszkozt a

Megrendelo telephelyere szallitotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak
szerint. A teljesitest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,

minosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosites, mas ) a teljesftest igazolo
szakteruletnek atadasra kerultek; a teljesftes a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek megfelel.

A fent jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesftest igazolo szakterulet visszakeresheto modon
megorizni koteles.

A Vallalkozo/Szallfto szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja.

Elfogadott netto teljesftmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeb devizaban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesftesbol visszatartott

(joteljesftesi) garancia, kotber (Ft):

Szallfto kepviseldje Megrendelo kepviseloje (1)

Megrendelo kepviseldje (2)
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5. szamu melleklet

Elado atlathatosagi nyilatkozata

Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011. CXCV. torveny 41. § (6) bekezdeseben foglalt

feltetelnek valo megfelelesrol

Nyilatkozattevo;
Cegnev: EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.
Szekhely: 1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.
Cegjegyzekszam; 01-10-041733
Adoszam: 10649297-2-44

Kepviseleteben eljar: Kucska Arpad vezerigazgato

Jelen okirat alai'rasaval nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt EURO ONE Szamitastechnikai Zrt. a
nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. 3. § (1) bekezdes 1. pontja' szerinti atlathatd szervezet.

Tudomasul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarol koteles vagyok a DKU Zrt-t
haladektalanul irasban ertesiteni.

Tudomasul veszem, hogy a valotlan tartalmii nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest a DKU Zrt.
jogosult felmondani, vagy attol elallni.

Budapest, 2021

Kucska j^ad
vezerigazgato

EURO ONE Szamitasteehniki

A. \
O

13. § (1) E torveny alkalmalasaban
1. dtldthato szervezet:

a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a koztestulet, a heiyi onkormanyzat, a nemzetisegi onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi
jogi szemely, az olyan gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyl onkormanyzat kCilon-kulbn vagy egytitt 100%-os
reszesedessel rendelkezik, a nemzetkozi szervezet, a kiilfoldl allam, a kulfbldi helyhatosag, a kulfoldi allami vagy
helyhatosagi szerv es az Europal Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara bevezetett
nyllvanosan mukodo reszvenytarsasag,

bj az olyan belfoldl vagy kulfoldi jogI szemely vagy jogI szemelylseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet, amely
megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasarol szolo
torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa meglsmerheto,

bb) az Europal Unio tagallamaban, az Europal Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi
EgyCittmukodesI es FejIesztesI Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeruleserol szolo egyezmenye van,

be) nem mindsiil a tarsasagi adorol es az osztalekadorol szolo torveny szerint meghatarozott ellenorzott kulfoldi
tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tbbb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati
joggal biro jogi szemely, Jogi szemelylseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet teklnteteben a ba), bb) es be) alpont
szerinti felteteiek fennallnak;

c) az a civil szervezet es a vizltarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:
ca) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,
cb) a civil szervezet es a vizltarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviseloi nem atlathato szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghalado reszesedessel,

cc) szekhelye az Europal Unio tagallamaban, az Europal Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a
Gazdasagi Egyiittmukodesi es FejIesztesI Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a
kettos adoztatas elkeruleserol szolo egyezmenye van;

20


