
Szerzodes iiyilvantartasi

htyo
ADASVETELI SZERZODES

„A Biiniigyi Nyilvantartasi Rendszer, Arckepclemzesi funkcio infrastruktura fejlcszteshez
kapcsolodo sziikseges hardver cszkozok bcszerzese - 1. resz"

targyii kozbeszerzesi eljaras

aniely letrejott egyreszrol a

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (NISZ Zrt.,
Intezmeny azonosito; 20030, szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cegjegyzekszam: Cg. 01-10-
041633, adoszam: 10585560-2-44, baiikszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
kepviseli: Bancsics Ferenc vezerigazgatd), mint Vevo (a tovabbiakban: Vevo),

masreszrol:

Ceg neve: Sysman Informatikai Zrt.
Szekliely; 1037 Budapest, Montevideo utca 10.1, em.
Adoszam: 12948901-2-41

Cegjegyzekszam: 01-10-044874
Bankszamlaszam: 10100833-56598700-01000001

Kepviseli: Hermesz Miklos
Kepviselo titulusa: vezerigazgato

Ceg neve: Delta Systems Kft.
Szekliely: 1134 Budapest, Robert Karoly korut 70-74.
Adoszam: 13978774-2-41

Cegjegyzekszam: 01-09-882938
Bankszamlaszam: 11794008-24021216-00000000

Kepviseli: Szucs Norbert
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

Ceg neve: DIGITAL KFt.
Szekliely: 6723 Szeged, Csongradi sgt. 83.
Adoszam: 10406115-2-06

Cegjegyzekszam: 06-09-000341
Bankszamlaszam: 10980006-00000004-20740003

Kepviseli: Fenyvesi Jozsef
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

Ceg neve: FlumanoiT Kft.
Szekhely: 2161 Csomad, Templom utca 15.
Adoszam: 13606022-2-13

Cegjegyzekszam: 01-09-938885
Bankszamlaszam: 11711003-21239782-00000000

Kepviseli: Boldog Arpad
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

Ceg neve: JTC Kft.
Szekhely: 1112 Budapest, Torcsvar utca 44/a.
Adbszam: 23078985-2-43

Cegjegyzekszam: 01-09-951935
Bankszamlaszam: 103 00002-105 34269-49020012

Kepviseli: Jakab Elemer
Kepviselo titulusa: ugyvezeto
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Ceg neve: M&S Zrt.
Szekhely: 1 136 Budapest, Pannonia utca 17/a. a. ep. fszt. 4.
Adoszam: 14409471-2-41

Cegjegyzekszam: 01-10-046107
Bankszamiaszam: 10300002-20222941 -00003285

Kepviseli: dr. Fazekas Szilvia
Kepviselo titulusa:mas munkavallalo

Ceg neve: S&T Services Kft.
Szekhely: 2040 Budaors, Puskas Tivadar lit 14.
Adoszam: 23569810-2-13

Cegjegyzekszam: 13-09-190211
Bankszamiaszam: 10403758-50526872-53571008

Kepviseli: Lenkei Arpad Janos, Kulcsar Sander
Kepviselo titulusa: cegvezetok

Ceg neve: SCI-Haiozat zRt.
Szekhely: 1142 Budapest, Erzsebet kiralyne litja 125.
Adoszam: 12402179-2-42

Cegjegyzekszam :01 -10-043883
Bankszamiaszam: 10700024-04504001-51100005

Kepviseli: Kocsis Laszio
Kepviselo titulusa: vezerigazgato

Ceg neve: Tigra Rendszerhaz Kft.
Szekhely: 1118 Budapest, Budaorsi lit 64.
Addszam: 13284220-2-43

Cegjegyzekszam: 01-09-727385
Bankszamiaszam: 10918001-00000005-70950000

Kepviseli: Vertan Gyorgy
Kepviselo titulusa: tigyvezeto

Ceg neve: TIGRA Kft.
Szekhely: 1118 Budapest, Budaorsi lit 64.
Adoszam: 12218778-2-43

Cegjegyzekszam: 01-09-566107
Bankszamiaszam: 10900059-00000003-31980015

Kepviseli: Vertan Gyorgy
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

Ceg neve: Kermann Miiszaki Fejieszto Zrt.
Szekhely: 1139 Budapest, Rdppentyu utca 48.
Addszam: 27984026-2-41

Cegjegyzekszam: 01-10-140898
Bankszamiaszam: 10300002-10686678-49020016

Kepviseli: Kovacs Zoltan Lajos
Kepviselo titulusa: vezerigazgatd

Ceg neve: Invigor Kfi.
Szekhely: 1023 Budapest, Becsi lit 4. 2. em
Addszam: 14757671-2-41

Cegjegyzekszam: 01-09-918428
Bankszamiaszam: 11795009-20012625-00000000

Kepviseli: Vertes Miklds
Kepviselo titulusa: tigyvezeto
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Ceg neve: Valkyr Kft.
Szekliely: 1025 Budapest, Szerena koz 6/b.
Adoszam: 14998603-2-41

Cegjegyzekszam: 01-09-929529
Bankszamlaszam: 10918001 -00000051 -62810001

Kepviseli: Borocz Gergely Kalman
Kepviselo titulusa: ugyvezeto

mint Eladd' (a tovabbiakban egyi'itt: Elado)

(Vevo es Elado tovabbiakban egyiitt: Felek) kdzott alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel.

1. A szerzodes Ictrejottcnck elozmenye:

1.1. Felek rogzitik, hogy a Digitalis Kormanyzati Ggyndkseg Zartkoruen Mukddo Reszvenytarsasag, (a
tovabbiakban: Beszerzo) altal EKROO1326802020 szam alatt, a kozpontositott kozbeszerzes
hatalya ala tartozo Erintett Szervezetek reszere a kozbeszerzesekrol sz616 2015. evi CXLlll.
torveny (a tovabbiakban: Kbt.) es a Nemzeti Hirkozlesi es Informatikai Tanacsrol, valamint a
Digitalis Kormanyzati Ugynokseg Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag es a kormanyzati
informatikai beszerzesek kozpontositott kdzbeszerzesi rendszererol sz616 301/2018. (Xll. 27.)
Korm. rendelet alapjan ,,Homogen szerverek es tdroldk beszerzese'^ targyban lefolytatott
keretmegallapodas megkdtesere iranyulo eljaras elso resze eredmenyekeppen a Beszerzo es Eladd
kdzott keretmegallapodas jdtt letre (a tovabbiakban: KM).

KM azonositdszama: DKM0104SRVT21

KM alairasanak datuma: 2021. julius 20.
KM iddbeli hatalya: 2025. januar 21,
KM keretdsszege: 120.000.000.000 forint + AFA.

1.2. Jelen szerzddest a kdzbeszerzesi eljarasban kdzds ajanlatot benyujtd ajanlattevdk kdzdsen teljesitik.
A kdzds ajanlattevdk egymas kdzti, illetve Vevd kdzti viszonyat jelen szerzodes (a tovabbiakban:
Szerzodes) es az egyiittmukddesi megallapodas tartalmazza. A jelen szerzddest alalrd Eladd jelen
szerzddest - meghatalmazas alapjan - az dsszes kdzds ajanlattevd neveben irja ala.

1.3. Eladd (mint a kdzbeszerzesi eljaras kdzds ajanlattevdi) kijelenti, hogy jelen szerzddesbdl eredd
kdtelezettseg teljesiteseert egyetemleges feleldsseget vallalnak.

1.4. Eladd, jelen szerzddes alairasaval kinyilvanitja, hogy ismeri es a szerzddes teljesitese soran
figyelembe veszi, elfogadja es betartja a jelen szerzddes targyat, annak megvaldsitasat erintd
valamennyi jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozd etikai normakat, valamint a Szerzddes mellekletet
kepezd muszaki leirasban (1. szamu melleklet) foglaltakat.

2. A szerzddes targya, mcnnyiscge:

2.1. A jelen szerzddes a keretmegallapodasos eljaras 2. resze eredmenyekeppen a Vevd -hivatkozott
KM targyat kepezd termekeki-e vonatkozd - beszerzesi igenye megvaldsitasara jdtt letre (a
kdzbeszerzesi eljaras targya: „A Bunugyi Nyilvdntartdsi Rendszer, Arckepelemzesi fimkcio
infrastruktura fejleszteshez kapcsolodo sziikseges hardver eszkozok beszerzese "). A jelen szerzddes
alapjan Vevd megrendeli es megveszi, az Eladd pedig eladja, leszallitja es uzembe helyezi a jelen
szerzddes 2. szamu mellekletebenmeghatarozott, jelen szerzddes 1. szamu mellekleteben meghatarozott
muszaki kdvetelmenyeknek megfeleld termekeket.

' A keretmegallapodasos eljaras elso reszeben kozos ajanlatot tevo ajanlattevdk kdzdsen kdtclesek szerzddest kdtni. A szdveg a kdzds
aj^attevok szama szerint bovitendo.
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2.2. A jelen szerzodesben meghatarozott teljesitest es szamlakialli'tast a Sysman Infonnatikai Zrt.
(szekhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.1, em.) teljesiti.

3. A szerzodes hatalya, teljesi'tesi hatarideje:

3.1. Felek jelen szerzodest hatarozott idore kotik azzai, hogy a szerzodes mindket fel szerzodesszeru
teljesftesevel szunik meg.

3.2. Eladonak a Jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben meghatarozott termekeket jelen szerzodes
hatalybalepeset koveto 60 napon beliil kell leszallltania es uzembe helyeznie, tovabba a kapcsolodo
dokumentumokat atadnia.

3.3. A szerzodes hatalyba lepesenek feltetele annak mindket fel altali cegszeru alafrasa es az, hogy a
forras fedezetenek biztositasara ervenyes es hatalyos Fejlesztesi Kdzszolgaitatasi Szerzodes jojjon letre
Megrendelo es a Beliigyminiszterium kozott „Kdzszolgdltatdsi Szerzodes a Kormdnyzati Adatkozpont
osszevont infi-astruktura fejleszteserdr neven. Amennyiben a Fejlesztesi Kdzszolgaitatasi Szerzodes
nem keriil megkdtesre, ligy jelen szerzodes csalc Megrendelo kifejezett nyilatkozata alapjan lep hatalyba.
A szerzodes azon a napon lep hatalyba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltetel teljesul.
Amennyiben a jelen pontban meghatarozott feltetel jelen szerzodes alalrasat megeldzoen teljesiil, a
szerzodes hatalyba lepesenek napja a szerzodes mindket fel altali alairasanak napja.

3.4. Vevd a teljes mennyiseg vonatkozasaban eldteljesitest elfogad.

4. A teljesi'tes helye:

4.1. Jelen szerzodes 2. szamii mellekleteben meghatarozott termekek eseteben a teljesltes heiyszlnei;
I. mennyisagi atadas-atvetel helyszfne:

1148 Budapest, Rona utca 54-56. (Vevd kdzponti raktara)
II. uzembe helyezes es mindsegi atadas-atvetel helyszlne:

1. 1117 Budapest, Fehervari lit 70.
2. 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklos lit 29-33.

4.2. A jelen szerzodes 2. szamii mellekleteben meghatarozott jotallasra es gyartoi garancia kiterjesztesre
(a tovabbiakban: garanciakiterjesztes vagy gyartoi garanciakiteijesztes) jogosito igazolasok,
nyilatkozatok, licencigazolasok (amemiyiben ertelmezett) eseteben a teljesi'tes elektronlkusan tdrtenik,
melyeket a licensz@nisz.hu cfmre es masolatban aLicenceAdmin@nisz.hu e-mail cfmere kell Eladonak
megkiildenie. A licencek atadasarol a szamla kialh'tasakor Elado a 6. sz. melleklet szerinti
Licencinformacios adatlapot (amennyiben ertelmezett) kdteles atadni Vevd reszere. A papi'r alapii
dokumentumok atadasanak helyszfne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.

5. A teljesltesre vonatkozo altalanos szabalyok atadas-atvetel szabalyai, a teljesi'tesigazolas

1. A teljesltesre vonatkozo dltaldnos szabdlyok

5.1.1. Elado jelen szerzddes targyat kepezd eszkdzdket a 2. szamii mellekletben meghatarozott
mennyisegben, lij, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban, gyari csomagolasban, vonalkdddal
ellatva kdteles leszallftani. Elado kdteles az eszkdzdket ligy csomagolni, hogy azokat a szallftas soran
semmilyen seriiles ne erje. Az iizembe helyezest kdvetden az eszkdzdk csomagoldanyaganak elszallftasa
Elado feladata.

5.1.2. Elado valamennyi termekhez kdteles biztosftani az adott termekre vonatkozo, annak
rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges valamennyi taitozekot (ideeitve Vevd altal eldfrt tartozekot
is), illetve a miiszaki lelrasban meghatarozott alkatreszeket, beszereleshez, rendeltetesszeru mukddeshez

Oldal 4 / 36



szukseges kiegeszitoket (igy peldaul kabelek, szerelo keretek, sinek, csatlakozok stb.), tovabba kbteles
atadni - amennyiben ertelmezett - az eloirt funkcionalitashoz sziikseges licenceket.

5.1.3. Elado - a fentieken tul - koteles Vevonek elektronikus adathordozon atadiii vagy elektronikus
uton hozzaferhetove tenni jelen szerzodes kereteben szalh'tott termekek rendeltetesszeru es jogszeru
hasznalatahoz szukseges valamennyi dokumentumot, I'gy kulonosen kezelesi (hasznalati) utmutatot, -
amennyiben ertelmezett- a licenc szerzodest, a forgalomba hozatalra es a jotallasra vonatkozo
okmanyokat, a muszaki leirast, valamint a garanciakiterjesztes igenybevetelere jogosito niindennemu
dokumentumot. A jotallasra es garanciakiterjesztesre vonatkozo okmanyokon Elado koteles feltiintetni
a termek gyari szamat, valamint a jotallas es garanciakiterjesztes kezdetet es idotartamat. A jotallas es
garanciakiterjesztes igenybevetelehez szukseges eleresi ut(ak) atadasarol a Vevo nyilatkozatot allit ki
(vevoi nyilatkozat).

5.1.4. Amennyiben ertelmezett, Elado koteles a jelen szerzodes 2. szamu mellekletben meghatarozott
funkcionalitashoz sziikseges licencek (termekek) jogszeru es rendeltetesszeru hasznalatahoz a telepito
keszlet elerhetoseget, a licencelt szoftver termekek gyartoi kodjat es pontos megnevezeset, valamint a
licenckulcsok egyedi azonositojat - a tovabbiakban telepitokeszlet elerhetdsege, gyartoi kod es
licenckulcs egyiitt: licencigazolds - a jelen szerzodes 4. pontjaban meghatarozott cimekre megkuldeni
vagy papir alapon atadni.

5.1.5. Elado feladata a termek Vevonel torteno nyilvantartasba vetelehez szukseges egyedi azonosito
cimke (tovabbiakban: vonalkod) elhelyezese a termeken, a termekek leltari szammal valo ellatasa.
Eladonak a termeken a vonalkodot jol lathato helyen (pi. az eszkoz teteje) ugy kell elhelyeznie, bogy
annak iizemszeru miikddest ne zavarja, a termeken elhelyezett egyeb azonosito jelzes(eke)t ne takarja
le es az eszkoz a leltarak soran kdnnyen beazonosithato maradjon (ne legyen sziikseg az eszkoz
leallitasara, megbontasara a leltar soran).

5.1.6. A vonalkodot Vevo biztositja Elado szamara. Eladonak jelen szerzodes hatalybalepeset kdveto
ket munkanapon belul fel kell vennie a kapcsolatot Vevo jelen szerzodesben meghatarozott
kapcsolattartojaval es egyeztetnie kell vele a vonalkodok rendelkezesre bocsatasaval kapcsolatos
kerdeseket (vonalkod atadas-atvetelenek idopontja, atadando vonalkodok mennyisege stb.).

5.1.7. Elado koteles legalabb a termekek szallitasa elott 6t munkanappal irasban, elektronikus uton
ertesiteni Vevo jelen szerzodesben meghatarozott kapcsolattartojat a szallitas idopontjarol jelen
szerzodes 14. pontjaban megadott ertesitesi cimen. Az ertesitesi kotelezettseg elmulasztasa eseten Vevo
a leszallitott eszkoz tenyleges atvetelet a leszallitast kdveto munkanapon kezdi meg. A szallitas es az
atvetel kdzdtti idoben atermek(ek) orzeserol Elado kdltsegere es veszelyere Vevo gondoskodik.

5.1.8. Eladd a szallitasra vonatkozo ertesitessel egyidejiileg koteles Vevo kapcsolattartoja es Vevo
kdzponti raktara reszere a niszkozpontiraklaifi^/tnisz.hu e-mail cimere elektronikusan, szerkesztheto
formatumban (.xls/.xlsx) megkuldeni a jelen szerzodes mellekletet kepezo, Elado altal kitdltdtt
Osszerendelo tablazatot (tovabbiakban: Osszerendeld tablazat), melynek valamennyi leszallitott
termek vonatkozasaban az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

•  termek megnevezese,

•  termek gyartoi termekkodja,
•  termek gyari szama,
•  termek leltari szama,

•  termek egyeb, eszkdztipusra jellemzo azonositoja (IMEI szam, MAC address)

Az Osszerendelo tablazat kdtelezden alkalmazando sablonja jelen szerzodes 7. szamii melleklete.

Elado a termekek szallitasat mindaddig nem kezdheti meg, mig a jelen pont szerinti Osszerendelo
tablazatot nem kiildi meg a Vevo kapcsolattartoja es Vevo kdzponti raktara reszere.
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5.1.9. Elado kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzodesben meghatarozott feladatok teljesi'tesehez
szukseges engedelyekkel, jogosultsagokkal.

5.1.10. Vevo kdteles biztosltani Elado szakemberelnek a teijesi'tes helyen tdrteno munkavegzest a
teljeslteshez szukseges mertekig es iddtartamban. Vevo kdteles biztosltani Elado jelen szerzddes
teijeslteseben kdzremukddo szakemberei reszere a teljesltes helyere tdrteno belepest es az ott tdrteno
munkavegzest. Elado teljesitesben kdzremukddo, a teljesitesi helyen munkat vegzo szakembereinek
adatait (nev, anyja neve, lakcim, szig. szam) legkesdbb az eszkdzdk szallitasanak megkezdese eldtt 5
munkanappal kdteles Vevdnek megadni. Jelen szerzddes teljesftese soran az eszkdzdk beszereleset,
iizembe helyezeset kizardlag olyan szemely(ek) vegezheti(k), aki(k)nekjelen pont szerinti adatait Elado
Vevo reszere atadta.

5.1.11. Vevo az eszkdzdk telepltesenek megkezdesekor, a munkateriilet atadasaval egyidejiileg
helyszlni egyeztetest folytat Eladoval a telepitendd eszl-cdzdk telepitesi kdrulmenyeirdl.

5.1.12. Elado az 5.1.10. pont szerinti bejelentessel egyidejiileg kdteles megadni Vevo szamara azon
gepjarmiivek rendszamat, amelyek az eszkdzdket a teljesitesi helyekre szallftjak.

5.1.13. Amennyiben a szerzddes teljesftese soran Elado szamara barmikor olyan kdriilmeny all eld,
amely akadalyozza az iddben tdrtend teljesftest, ugy Eladdnak haladektalanul Irasban ertesitenie kell a
Vevdt a kesedelem tenyerdi, annak varhato elhuzodasarol es okairol abban az esetben is, ha megitelese
szerint az akadalyt Vevdnek kdzles nelkiil is ismernie kell. A jelen pont szerinti ertesltes meglciildese
nem zarja ki a kesedelmes teljesltesre vonatkozo jogkdvetkezmenyek alkalmazasat.
5.1.14. Amennyiben jelen szerzddes teljesltes soran olyan kdriilmeny all eld, amely akadalyozza, vagy
keslelteti Vevd megfeleld egyuttmiikddeset a szerzddes teljesftese soran, errdl kdteles Eladdt
haladektalanul erteslteni (abban az esetben is, ha megitelese szerint az akadalyt Eladdnak kdzles nelkiil
is ismernie kell), jelezve az akadalyt es annak okat, valamint varhatd iddtartamat. Vevd kesedelme Eladd
egyidejii kesedelmet kizarja.

5.1.15. Eladd jelen szerzddes alalrasaval egyidejiileg atadta a kitdltdtt, Nyilatkozat Partner AdatairdI
dokumentumot (jelen szerzddes melleklete).
5.1.16. Eladd kdteles jelen szerzddes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Vevd szamara
megismerhetdve tenni es aKbt. 143. § (3) bekezdes szerinti iigyletekrdl Vevdt haladektalanul erteslteni.

2. Atadas-atvetelre vonatkozo eloirdsok

5.2.1. Vevd ajelen szerzddes 2. szamu mellekleteben meghatarozotttermekeket atadas-atveteli eljaras
kereteben veszi at. Az atadas-atvetel mennyisegi atvetelbdl, ezt kdvetden iizembe helyezesbdl es annak
lezarasakent mindsegi atvetelbdl all.

5.2.2. Eladd kdteles jelen szerzddes 4. pontjaban megjeldlt teljesitesi helyszlnekre - helyszlnenkent
azonos darabszamban, a miiszaki lelrasban meghatarozott termekeket es az azokhoz tartozd tartozekokat
leszallltani.

Hardverek dtadds-dt\>etelere vonatkozo szabdlyok

A) mennyisegi atvetel

5.2.3. A mennyisegi atvetel - ajelen szerzddesben meghatarozott eldzetes ertesltest kdvetden - jelen
szerzddes 4.1. pontjaban megadott teljesitesi helyeken tditenik hetfdtdl-csiitdrtdkig 8:00-14:00 dra
kdzdtt, penteken 8:00-12:00 dra kdzdtt.

5.2.4. Az atvetel megkezdeset megeldzden Eladd kdteles Vevd kepviseldje reszere atadni paplr alapon
ajelen szerzddes 5.1.8. pontja szerinti Osszerendeld tablazatot. A dolcumentum atadasa az atvetel
megkezdesenek feltetele.
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5.2.5. Az atadas-atvetel soran Vevo kepviseloje ellenorzi, hogy:

a leszallitott mennyiseg megegyezik-e a szallitolevelen feltuntetett mermyiseggel,
Elado jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben meghatarozott termekeket szalHtotta-e le,
a termek megfelel-e j elen szerzodesben meghatarozott eloi'rasoknak,
Elado a termekkei egyiitt atadta-e jelen szerzodesben eiolrt tartozekokat,
Elado a termekkei egyiitt jelen szerzodesben meghatarozott dokumentumokat atadta-e vagy
megadta-e a dokiimentumok elektronikus eleresi helyet.

5.2.6. Vevo az atvetelt a szallitdlevel (melyen szerepelnie kell Vevo nevenek, szekhelyenek valamint
jelen szerzodes azonosltoszamanak) alalrasaval igazolja. Az atadas-atvetelrol a Felek atadas-atveteli
jegyzokonyvet keszltenek Az atadas-atveteli jegyzokonyvben legalabb az alabbi adatokat sziikseges
rogzlteni:

az atadas-atvetel idopontja, helye,
felek jelenlevo kepviseloinek neve, beosztasa, alai'rasa,
az atadas-atvetel targyat kepezo termek egyedi azonositoja (gyarl szama),
az atadas-atvetel targyat kepezo tennek garancialis idejenek megjelolese.

5.2.7. Vevo az atvetelt megtagadhatja az alabbi esetek barmelyikenek bekovetkezese eseten:

Elado nem jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben megliatarozott termekeket szalhtotta le,
a leszallitott mennyiseg nem egyezik meg a szallitolevelen feltuntetett mennyiseggel,
a leszallitott termek nem felel meg jelen szerzodesben meghatarozott eloirasoknak,
Elado a termekkei egyiitt nem vagy nem teljes koriien adta at jelen szerzodesben eloirt
tartozekokat,

Elado a termekkei egyiitt nem vagy nem teljes koriien adta at jelen szerzodesben meghatarozott
dokumentumokat es/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus eleresi helyet sem.

5.2.8. Az atvetel megtagadasarol jegyzokonyvet kell felveimi, melyben legalabb az alabbiakat kell
rogziteni:

az atadas-atvetel idopontja es helye,
Felek jelen levo kepviseloinek neve es beosztasa,
az atvetel megtagadasanak az indoka,
azon termek(ek) megnevezese, mermyisege, gyartasi szama, amely(ek)nek atvetelet Vevo
megtagadta,
Eladd kepviselojenek az atvetel megtagadasaval kapcsolatos esetleges eszrevetele,
a megismetelt atadas-atveteli eljaras idopontja,
Felek kepviseloinek alairasa.

5.2.9. Az atvetel megtagadasa eseten az at nem vett termekekre Felek ismetelt meimyisegi atadas-
atveteli eljarast folytatnak le, melyre az atadas-atvetelre vonatkozo rendelkezeseket kell megfeleloen
alkalmazni. A masodik sikertelen atadas-atveteli eljarast kovetoen Vevo meghiiisulasi kotber
alkalmazasa mellett jogosult a szerzodestol - a szerzodesszegessel erintett termekek tekinteteben -
elallni.

5.2.10. A sikeres mennyisegi atvetelt kovetoen (5. fejezet szerint), Elado haladektalanul koteles az
eszkozok iizembe helyezeset megkezdeni.

B) iizembe helyezes, minosegi atvetel

5.2.11. Eladd a mennyisegi atvetelt kovetoen koteles a termekeket iizembe helyezni. A sikeres iizembe
helyezes elofeltetele a minosegi atadas-atvetel megkezdesenek.
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5.2.12. Az iizembe helyezes reszletszabalyait az 5.2.13. pont tartalmazza. Az uzembe helyezfe
lezarasakent, - Eladoval tortent egyeztetest kovetoen - a Vevo altal megjelolt idopontban mindsegi
atvetel kereteben, Vevo meggyozodik arrol, bogy az uzembe belyezett termekek megfelelnek-e 1. szamu
meliekleteben (muszaki lei'ras) meghatarozott, elvart kovetelmenyeknek, a termekek uzemszeruen,
rendeltetesszerden mukodnek.

5.2.13. Elado az uzembe helyezes keretein beliil a kdvetkezo feladatokat vegzi el:
az eszkozok fizikai leszallltasa,
leltari szamok es azonosi'tdk felragasztasa (meg a szalh'tas elott),
az eszkozok fizikai beszerelese es helyi osszekabelezese,
megfelelo firmware verziok telepitese az eszkozokre,
az lij eszkozok illesztese a bovftendo eszkdzdkhdz, a meglevo bovltendo eszkozok
garanciavesztese nellciil
alapveto statuszellenorzesek elvegzese, hibak elharitasa
kabeiek nevezektani elvaras szerinti felcimkezese, mindket oldalon,
atadas-atveteli tesztek iefuttatasa

5.2.14. Elado az uzembe helyezes keretein beliil es azt kovetoen a kdvetkezo dokumentumokat adja at
a Vevo reszere:

Uzembehelyezesi jegyzdkdnyvek

A jotallasra vonatkozo okmanyokon fel kell tiintetni az eszkdz gyartasi szamat, valamint a jdtallas es
garanciakiterjesztes kezdd iddpontjat es iddtartamat

5.2.15. Vevo a termekek mindsegi atvetelet megtagadhatja, amennyiben a termekek az uzembe
helyezest kovetoen nem feleinek meg az 1. szamii meliekleteben (muszaki lei'ras) eldi'rt
kdvetelmenyeknek, a megadott kdrnyezetben nem mukodnek uzemszeruen, rendeltetesszeruen.

5.2.16. A mindsegi atadas-atvetelrdl jegyzdkdnyvet kell felvenni, melyben legalabb az alabbiakat kell
rdgzlteni:

az atadas-atveteli eljaras iddpontja es helye, amely egyben a karveszely atszallasanak az
iddpontja,
Felek jelen levd kepviseldinek neve es beosztasa,
az atadas-atvetel lenyegesebb esemenyei,
Felek kepviseldinek az atadas-atvetellel kapcsolatos eszrevetelei,
Vevd kifejezett nyilatkozata arra vonatkozdan, hogy a mindsegi atvetel sikeres volt-e,
Felek kepviseldinek alairasa.

5.2.17. Amennyiben Vevd a mindsegi atvetelt megtagadja, a jegyzdkdnyvben rdgzfteni kell az at nem
vett termek(ek) azonosito adatait (tlpus, gyartmany, gyari szam, vonalkdd szam) az atvetel
megtagadasanak az indokat, Elado kepviseldjenek az atvetel megtagadasaval kapcsolatos esetleges
eszrevetelet. A mindsegi atvetel megtagadasa eseten Eladdnak lij eszkdzt kell szallftania, melynek
atvetelere az 5. pontban foglalt rendelkezeseket kell megfelelden alkalmazni.

3. Teljesitesigazolds

5.3.1. Eladd jelen szerzddesben meghatarozott feladatait teljesi'ti, ha a jelen szerzddes 2. szamu
meliekleteben meghatarozott eszleozok mennyisegi es mindsegi atadas-atvetele mind a ket helyszfnen
sikeresen lezarult, illetve Eladd atadta Vevdnek jelen szerzddes 1. szamu mellekletet kepezd muszaki
leiras 7.2. pontja szerinti dokumentumokat.

5.3.2. Eladd a teljesltest kovetoen haladektalanul kdteles Vevdnek atadni az alabbiakat:

mind a ket helyszin tekinteteben a jelen szerzddes 2. szamu meliekleteben meghatarozott
hardverek sikeres atvetelet igazold szallftdlevel(ek)et, valamint atadas-atveteli jegyzdkdnyveket,
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jelen szerzodes 5.2.14. pontjaban meghatarozott dokumentumokat,

a jotallas es gyartoi garancia kiterjesztes igenybevetelehez szukseges eleresi ut(ak) atadasat
igazolo vevoi nyilatkozatot,

mely(ek) atvetelet kdvetoen Vevo aKbt. 135. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon belul kialHtja
a Teljesi'test Igazolo Bizonylatot (3. szamu melleklet). Szerzodo Feiek kijelentik, hogy a jelen szerzodes
targyat nem tekintik oszthato szolgaltatasnak.

5.3.3. Vevo a Teljesltest Igazolo Bizonylat kiallitasat mindaddig megtagadhatja, amig Eladd az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem, vagy nem teljeskdruen, illetve nem megfelelo tartalommal adja
at.

5.3.4. Barmely nem szerzodesszerti teljesltes jogi fenntartas nelkiili elfogadasa Vevo reszerol nem
ertelmezheto joglemondaskent azon igenyeki'ol, amelyek Vevot a szerzodesszeges kovetkezmenyekent
megilletik. Vevo tovabba jogosult a Ptk. 6:127. § (2) bekezdeseben biztosltott jogaval eini, mely alapjan
nem koteles vizsgalni azokat a tulajdonsagokat, amelyek minoseget tanusitjak, vagy amelyekre a jotallas
kiterjed.

6. Alvallalkozdkra, szakemberekre vonatkozo rendelkezesek

6.1. Elado jelen szerzodesben meghatarozott feladatai teljesltesehez a keretmegallapodasos
kozbeszerzesi eljaras elso reszeben benyujtott ajanlataban megnevezett alvallalkozdkat veheti igenybe.

6.2. Amennyiben jelen szerzodes teljesltese soran tovabbi szakemberek, alvallalkozo bevonasa valik
szuksegesse, akkor ezen szemely/alvallalkozo bevonasakor a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdeseiben
foglaltak szerint kell eljami, valamint a K.M vonatkozo rendelkezeseit kell alkalinazni. Elado a Kbt. 138.
§ (3) bekezdesere figyelemmel a jelen szerzodes alairasaval nyilatkozik arrol, hogy a szerzodes
teljesltesehez nem vesz igenybe a megelozo kozbeszerzesi eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt
allo alvallalkozdt.

6.3. Elado felelosseget vallal, hogy a jelen szerzodes teljesitesebe altala bevont szemelyekkel,
alvallalkozokkal munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. Vevot fizetesi kdtelezettseg - jelen
szerzodesben szabalyozottak szerint - kizarolag Eladd iranyaba terheli.

6.4. Eladd a teljesltes soran jogosan igenybe vett alvallalkozdert, egyeb kdzremukdddert ugy felel,
mintha maga jart volna el. Eladd, ha jelen szerzodesben, valamint a KM-ben szabalyozottak
megsertesevel von be alvallalkozdt jelen szerzodes teljesitesebe, felelos azokert akarokert is, amelyek
e szemely, szervezet igenybevetele nelkiil nem kdvetkeztek volna be.

7. A fizetendo ellencrtck:

7.1. Felek rogzitik, hogy a beszerzes sajat forras felhasznalasaval valdsul meg.

7.2. A jelen szerzodes targyat kepezd termekek arat, egysegarat jelen szerzodes 2. szamu melleklete
tartalmazza.

7.3. Eladdt megilleto dij teljes dsszege (jelen szerzodes erteke) a jelen szerzodes 2. szamu
mellekleteben meghatarozott arak, egysegarak alapjan: ncttd 21 766 503 Ft + beszerzcsi dij + AFA,
azaz netto huszonegymillid-hetszazhatvanhatezer-otszazharom forint + beszerzesi dij + altalanos
forgalmi add.

Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi add mertekere a teljesiteskor hatalyos jogszabalyi
rendelkezesek az iranyaddk.

Oldal 9 / 36



7.4. A 7.3 pontban meghatarozott ar tartalmazza a szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatban Eladonal
felmeriilt valamennyi dijat es kdltseget. A 6.3 pontban meghatarozott netto ar kiilonosen (termekek,
eszkozdk eseten) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerulo osszes
koltsegeket (vam, adok, dijak, ilietekek, egyeb), a kiszaili'tas dfjat, a jotalias kdltseget, valamint a
kapcsolodo szolgaltatasok eseteben valamennyi jarulekos kdltseget, dijat, de nem tartalmazza - sem
termekek sem a szolgaltatasok eseten - az altalanos forgalmi adot, valamint a beszerzesi dijat. A
beszerzesi dfj meghatarozasara a KM es a DKU rendelet 13-14. §-aiban foglalt rendelkezesek az
iranyadok. A beszerzesi dij alapja a Vevd altali beszerzesek altalanos forgalmi ado nelkill szamitott
erteke, merteke 1,5% + AFA. A beszerzesi dfjat Vevd az Eladon keresztiil fizeti meg. Elado a
beszerzesi dij at kdteles a szerzodes teljesftese alapjanjard ellenertek kiszamlazasaval egy iddben a Vevd
reszere kiallitott szamlan kuldn tetelkent szerepeltetni.

7.5. Eiaddt a jelen szerzddesben rdgzltett ellenerteken (7.3 pont) tiii, tovabbi dijazas, kdltsegten'tes,
vagy szolgaltatas jelen szerzddes teljesfteseert semmilyen jogcimen nem illeti meg. A jelen
szerzddesben meghatarozott arak a szerzddes iddtartama alatt kdtdttnek tekintenddk, azok semmilyen
jogcimen nem emelhetdk.

8. Fizetesi felteteiek:

8.1. Vevd jelen szerzddes teljesitesevel dsszefiiggesben az eldleg fizeteset kizarja.

8.2. Elado tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kiildndsen az addzas rendjerdl szdld
2017. evi CL. tdrveny, vagy armak vegrehajtasi rendelete - Vevd penziigyi teljesiteset addigazolas
benyujtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban vald szerepleshez kdti, ligy Vevd ezen
jogszabalyok szerintjar el akifizetes soran.

8.3. Eladd jelen szerzddes alapjan dt megilletd dijra a szamvitelrdl szdld 2000. evi C. tdrveny 167.
§ (l)-(3) bekezdeseben foglaltak alapjan kiallitott szamla elleneben, az igazolt teljesiteset kdvetden
jogosult, amit az Eladd a Vevd altal alairt Teljesitest Igazold Bizonylat alapjan, annak kiallitasat
kdvetden, a mindenkor kiallitasakor hatalyos AFA tdrvenyben rdgzitettek szerint nyiijt be a Vevdnek.

8.4. A benyiijtandd szamla kdtelezd melleklete az eldirasnak megfelelden kiallitott es Vevd altal
alairt Teljesitest Igazold Bizonylat es - amennyiben ez ertelmezett - jelen szerzddes kereteben szallitott,
dnalld termekkent megajanlott licencekre kitdltdtt es alairt Licencinformacids adatlap (6. szamu
melleklete).

8.5. A szamla szabalyszerii kiallitasa utan az Eladd a szamlat a Vevd nevere es a Vevd kdzponti
iktatdjaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) kiildi. Vevd a Kbt. 27/A. § alapjan lehetdve teszi elektronikus
szamla befogadasat az e_invoice@nisz.hu cimre.

8.6. Eladd jelen szerzddes teljesfteseert egy szamla kiallitasara es benyujtasara jogosult.

8.7. Eladd tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint kdteles kiallitani:
- a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi addrdl szdld 2007. evi CXXVll. tdrveny
(Afatv.) 169. § szerinti eldirasoknak,

- a szamlan szerepeltetni szukseges a szallitott termekek megnevezeset es annak TESZOR
szamat,

- a szamlan szerepeltetni szukseges a Vevd (NISZ Zrt.) nevet, cimet, addszamat es az altala
megadott belsd azonositasra szolgald jelen szerzddes szamot,

- a szamlan szerepeltetni kell fizetesi hatariddkent a szamla kezhezveteletdl szamitott 30. napot,
- a szamlan fel kell tilntetni Eladd bankszamlaszamat, a bank nevet, valamint az addszamat,
- a szamlan fel kell tiintetni a „szamla" elnevezest,

- a szamlan szerepeltetni kell a FICR projekt megnevezeset
- a kdzbeszerzesi dijat kiildn tetelkent kell feltuntetni
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8.8. Amennyiben Elado elektronikus szamlat nyujt be, a sztoilanak meg kell felelnie:
- az Afatv. 175. §-a szerinti elolrasoknak; valamint

8.9. Vevo a jogszabalyi elolrasoknak megfeleloen kiallitott Elado szamlajanak es mellekleteinek
Vevo kozponti iktatojaba erkezesetol vagy a 8.5. pont szerinti, a Vevo elektronikus szamla befogado e-
mail cfmere torteno beerkezesetol szamitott 30 napon beliil utaljaat az ellenerteket az Eladonak, amely
idotartamba nem szarai't bele az esetleges szamlareklamacio ideje.

8.10. Amennyiben Vevo kifogast emel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy a szamlat a szamla
igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon beliil visszakiildi Eladonak. A fizetesi hatarido a szamla
ujboli benyujtasat kovetoen ujra kezdodik.

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

8.12. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy banksziineti napra esik,
akkor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.
8.13. Vevo mentesiil a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Elad6 a szamlat nem
a jelen szerzodes 8.5 pontjaban meghatarozott cimek valamelyikere nyiijtja be, vagy a szamla egyeb -
jelen szerzodesben szabalyozott okbol - nem fogadhato be.

8.14. A jelen szerzodes hatalya alatt Elado a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban (a
neveben, cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom) naptari
napon belul koteles Vevot irasban ertesiteni, valamint megkiildeni a treasury@nisz.hu e-mail cimen. A
bankszamlaszam valtozast Vevo cegkivonat alapjan ellenorzi es fogadja ei.

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

8.16. Az Elado a jelen egyedi szerzodesbol eredo koveteleset nem engedmenyezheti harmadik
szemelyre.

8.17. Az ellenertek megfizetesere egyebekben a KM V.2. pontjanak rendelkezeseit kell megfeleloen
alkalmazni.

9. Jotallas, gyartbi garancia kiterjesztes

9.1. Elado jelen szerzodes kereteben szallitott eszkozokre (ideertve a hardverek miikodesehez sziikseges
kiegeszito szoftvereket is) jelen szerzodes 1. szamu mellekleteben reszletesen meghatarozott feltetelek
szerint 12 honap garancia kiterjesztest es KM szerinti jotallast vallal. A jotallasi ido es a gyartoi
garanciakiterjesztes kezdete a termekek mennyisegi es minosegi atvetelenek (sikeres uzembe
helyezesenek) az egyuttes teljesiilesenek az idopontja. A jotallasra egyebirant a keretmegallapodas
rendelkezesei iranyaddk. A termekek jotallasanak kezdoidopontjat fel kell tuntetni a Teljesitest Igazolo
Bizonylaton.

9.2. Elado garanciat vallal a jelen szerzodes kereteben szallitott termekek kifogastalan es szerzodesszerii
minosegeert. Elado garantalja, bogy a leszaiiitott termekek megfelelnek adott termekkel szemben jelen
szerzodes 1. szamu mellekleteben meghatarozott miiszaki specifikacioknak, tovabba, hogy jelen
szerzodes kereteben leszaiiitott termekek mentesek mindenfajta (technologiai, anyag, gyartasi es egyeb)
hibatol.
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9.3. Vevo hibabejelenteset a bet minden napjan 09-17 ora kozbtt teheti meg. Eladonak a hibabejelentest
koveto munkanapon 09-17 kozott a helyszinen el kell kezdeni a hiba elharitasat. Vevo Elado alabbi
elerhetosegein teheti meg bejelenteseit:
•  telefon: +36 1 883 3470

•  e-mailen: supportra^svsinan.hu

9.4. A Iiibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

-  hibat bejeiento szemely neve, beosztasa,
-  meghibasodott termekazonosi'tb adatai (amennyiben relevans tipus, gyari szam),
-  eszlelt hibajelenseg lei'rasa,
-  a meghibasodas helyszi'ne (elszallltasi/visszaszallitasi helyszin),
-  hibabejelentes szama.

9.5. Amennyiben a meghibasodott eszkoz a hibabejelentestoi szamitott 10 munkanapon beiul nem
javithato, Eladonak lij, a meghibasodott eszkozzel azonos tipusii, gyartmanyii eszkozt kell szalh'tania es
Vevonek atadnia. Az uj eszkoz jotallasarajelen (9.) pont rendelkezeseit kell alkalmazni.

9.6. A hibajavltasarol munkalapot kell felvenni, melynek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

a megjavi'tott termek azonosito adatai (tfpus, gyari szam), vagy azon termek azonosito adatai
(tipus, gyari szam), amely helyett uj termek keriil atadasra, az uj termek azonosito adatai (tipus,
gyari szam) es a csere indoka,
annak a hibabejelentesnek a szama, amellyel a meghibasodas bejelentese megtortent,
hibajavitas kereteben elvegzett munka felsorolasa,
hibajavitas soran kicsereit aikatreszek felsorolasa,
meghibasod^ oka,
Elado hibajavitast vegzo szakemberenek neve, beosztasa.

9.7. A megjavitott eszkozt Vevo atadas-atvetel kereteben veszi at, melynek soran meggyozodik arrol,
bogy a hiba kijavitasa megtortent-e. A hibajavitas atvetelet Vevo a 9.6 pont szerinti munkalap alairasaval
igazolja.

9.8. Alkatreszcsere eseten a felhasznalt alkatresz jotallasi ideje az iranyado jogszabalyok alapjan
szamitando, de nem lehet rovidebb, mint a termek hatralevo jotallasi ideje. A kicsereit hibas aikatreszek
az Elado tulajdonaba kerulnek.

9.9. Amennyiben Elado olyan okbbl, amelyert felelos jotall&i es garanciakiterjesztesi kotelezettseget
nem vagy kesedelmesen teljesiti, Vevo jogosult a meghibasodott termek cserejet/javitasat harmadik
szeniellyel elvegeztetnl, melynek koltseget Elado viseli.

9.10. A jotallasi kotelezettseg es garanciakiterjesztes teljesitesevel kapcsolatos valamennyi koltseget -
igy kiilonosen a javitas dijat, a cserealkatreszek, csereeszkozok koltseget kiszallasi dijat, szallitasi
koltseget - Elado viseli.

9.11. Elado jotallas es gyartoi garanciakiterjesztes kereteben a 9.1. pontban meghatarozott ido alatt az
alabbiakat biztositja:

bovebb (publikusan hozzaferheto tartalmakon feltil) kozvetlen hozzaferesi lehetoseg a gyarto
technikai dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissiteseihez;

ajelen szerzodes 2. szamu mellekleteben meghatarozott eszkbzhoz kapcsolodo szoftverfrissitesek
dijmentes letoltesi lehetosege.

9.12. Elado a 9.12 pont szerinti kbtelezettsege teljesitese erdekeben jelen az eszkozok szallitasanak
napjan megadja Vevo jelen szerzodesben meghatarozott kepviselojenek azt a WEB-es eleresi utat (adott
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esetben a sziikseges felhasznaloi koddal egyiitt), mely lehetove teszi a Vevo szamara a 9.12 pontban
meghatarozott szolgaltatasok igeiiybevetelet.

9.13. Elado szavatolja, hogy a jelen szerzodes szerinti, a Vevonek szallitando valamennyi termek
teljesi'tesere - a szerzodes szerinti tartaiommai es terjedelemben - jogosult es/vagy jogositott. Elado
szavatolja tovabba, hogy harmadik szenielynek nines olyan joga, igy kilionosen szeliemi alkotasokra
(szellemi tuiajdonjogra) vonatkozo joga (pi. szerzoi joga, szabadalma vagy vedjegye), amely Vevonek
a jelen szerzddesben meghatarozott jogait korlatozna, vagy megakadalyozna (jogszavatossagi vallalas).
Jelen pontban meghatarozott felelossegvallalas Eladot jelen szerzodes megszuneset kovetoen is terheli.
Egyebekben a valosagnak meg nem felelo jogszavatossagi nyilatkozat eseten a Vevo - a karteritesi
igenyenek fenntartasa es a meghiiisulas jogkovetkezmenyeinek alkalmazasa mellett - a szerzodest
azonnali hatallyal jogosult felmondani.

9.14. Amennyiben harmadik szemely Eladdnak felelossegi korebe eso jogsertesbol kdvetkezoeii
szabadalom, szerzoi jog, vedjegyoltalom vagy mas, szellemi tulajdonjog megsertese miatt, illetve egyeb
jogcimen pert indit, Vevo kdteles Eladot perbe hivni, Elado pedig kdteles a perbehivast elfogadni. Elado
jogszavatossagi kdtelezettsege megszegese eseten minden szerzoi jogi, szabadalmi es egyeb harmadik
fel altali jogszerii koveteles kielegitesetmagara vallalja. Elado tovabba koteles megteriteni Vevo minden
olyan karat, amely 6t Elado valosagnak nem megfelelo jogszavatossagi nyilatkozata miatt erik.

10. Felhasznaloi jogok es jogszavatossag

10.1. Elado szavatossagot vailal azert, hogy a jelen szerzodes kereteben szallitott valamennyi
termeken nem all fenn harmadik szemelyeknek olyan joga (pi. szerzoi joga, szabadalma vagy vedjegye),
amely a Vevo jelen szerzodes szerinti jogainak megszerzeset, gyakorlasat korlatozza vagy akadalyozza.

10.2. Elado kijelenti es garantalja, hogy a jelen szerzodes teljesitese soran atadasra keriilo termekek
sajat termekei vagy azok felett Jelen szerzodes teljesitesenek vonatkozasaban jelen szerzddesben
meghatarozottak teljesltesehez sziikseges merteku, - a jogosultsagnak mas reszere tortend, jelen
szerzddesben szabalyozottak szerinti tovabbadasi jogat is magaban foglalo - rendelkezesi
jogosLiltsagokkal rendelkezik.

10.3. Elado szavatolja, hogy amennyiben jelen szerzddesben meghatarozott feladatai teljesltesehez
mas szemelyt is igenybe vesz, ezen termeszetes es jogi szemelyekkel olyan tartalmu szerzddeseket kdt,
melyek Vevo jelen szerzddes szerinti jogainak megszerzeset es gyakorlasat lehetove teszik, illetve nem
korlatozzak vagy akadalyozzak.

10.4. A jelen pontban szabalyozott feleldssegvallalasok (jogszavatossagi vallalas) Eladdt jelen
szerzddes megszuneset kdvetden is terhelik. Egyebekben a valosagnak meg nem feleld jogszavatossagi
nyilatkozat eseten Vevd - a karteritesi igenyenek fenntartasa es a meghiusulas jogkovetkezmenyeinek
alkalmazasa mellett - a szerzddest azonnali hatallyal jogosult felmondani.

10.5. Elado vallalja, hogy felkent vesz reszt minden, Vevd ellen jelen szerzddessel dsszefiiggesben
szabadalom bitorlas vagy szerzdi jog megsertese miatt inditott eljarasban. Elado kdteles tovabba
megteriteni Vevd jelen pont szerinti eljarasokkal kapcsolatban felmeriilt minden karat es kdltseget.

10.6. Felek rdgzitik, hogy jelen szerzddes targya korebe tartozd taroloegysegek a szerzdi jogrdl szold
1999. evi LXXVI. tdrveny (a tovabbiakban: Szjt.) 20. §-aban meghatarozott Ores kep- es
hanghordozdknak mindsulnek, amelyre tekintettel a szerzdi miivek es szomszedos jogi teljesitmenyek
jogosultjait maganmasolasi jogdij illeti meg. Jogdijfizetesi kdtelezettsege nem terjed ki abban az
esetben, ha azok nem kerlilnek a magancelu masolat keszitesere feljogositott szemely birtokaba, es
azokat nyilvanvaldan es kizarolag a szabad masolatkeszitestdl elterd celra hasznaljak. Annak erdekeben,
hogy az adott termekek vonatkozasaban a maganmasolasi jogdij megfizetesenek kdtelezettsege alol
Elado mentesuljdn, az Egyedi Szerzddes megkdtesere iranyuld eljarasban, illetve az Egyedi
Szerzddesben az Erintett Szervezet nyilatkozata sziikseges arra vonatkozoan, hogy a termekek nem
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kerulnek magancelii masolat keszi'tesere feljogositott szemely birtokaba, es a termekeket nyilvanvaloan
es kizarolag a szabad masolatkeszitestol eltero celra hasznaljak.

11. Szerzodesszeges, szerzodest biztosi'to mellekkotelezettsegek

11.1. Amennyiben jelen szerzodes 3.4. pontjaban meghatarozott hataridoig olyan okbol, amelyert
felelos, Elado jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben meghatarozott valamennyi termek/eszkoz, illetve
dokumentumok atadas-atvetele nem fejezodik be sikeresen, Elado — az erre okot ado koriilmeny
Jellegetol (kesedelem, hibas teljesltes vagy nieghiusulas) fuggoen - kesedelmi, hibas teljesi'tesi vagy
meghiusulasl kotber fizetesere koteles.

11.2. Amennyiben Elado a Jelen szerzodes szerinti feladatait a teljesltesi hataridoig nem teljesfti, Vevo
kesedelmi kbtberre jogosult. A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
kesedelem 1 1, napjatol napi 1%. A kesedelmi kotber maximalis merteke 20 %. A kesedelmi kotber
alapja a kesedelmesen teljesitett termek netto vetelara, illetve szolgaltatas netto dija. Jelen pont
alkalmazasa szempontjabdl a nap kifejezesen naptari nap ertendo.

11.3. Elado hibasan teljesit, ha az termek/szolgaitatas a teljesites idopontjaban nem felel meg a
szerzodesben vagy jogszabalyban megallapftott minosegi kovetelmenyeknek. Elado hibas teljesitese
eseten Vevo hibas teljesitesi kotberre jogosult. A hibas teljesitesi kotber merteke 5%. A hibas teljesltesi
kotber alapja a hibasan teljesitett termek netto vetelara, illetve szolgaltatas netto dija. Jelen pont
alkalmazasa szempontjabdl a nap kifejezesen naptari nap ertendo. Mtiszaki elvarasok tekinteteben
hianyos teljesitest nem fogad el Vevo.

11.4. 25 napot meghaladd kesedelem eseten Vevo jogosult az egyedi szerzodest felmondani, vagy attdl
elallni, mely okan Elado meghiusulasi kotber fizetesere koteles, melynek merteke jelen szerzodes netto
ertekenek 25%. Jelen szerzodes meghiusultnak tekintendo tovabba, amennyiben Vevo Elado siilyos
szerzodesszegese miatt jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondja vagy Vevo jelen szerzddestdl
Elado sulyos szerzodesszegese miatt elall.

11.5. Felek rogzitik, bogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjara, ugyanazon kotberalap tekinteteben csak
egy kotber alkalmazhatd.

11.6. Elado tudomasul veszi, bogy a Vevo jogosult a kotbert meghaladd karanak ervenyesitesere, illetve,
bogy a kesedelmi illetdleg hibas teljesitesi kotber megfizetese nem mentesiti a teljesites aldl.

11.7. A kdtberigenyek ervenyesitese nem zarja ki a szerzodesszegesbdl eredd egyeb igenyek
ervenyesitesenek lehetdseget. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdesenek alkalmazasat Felek kifejezetten
kizarjak, akkent, bogy a jogosult szavatossagi igeny (pi. termek kijavltdsdnak kerese, kicserelese)
ervenyesitesere kituzdtt hataridd eredmenytelen eltelte eseten hibas teljesites miatti kdtberigenyet
is ervenyesitheti.

11.8. Vevd a kdtberigenyrdl kdtberertesitdt allit ki, melynek dsszeget jogosult az Eladdt megilletd dijba
beszamitani. Vevd jogosult az esedekesse valt hibas teljesitesi kotber dsszeget a dijbdl visszatartani a
Kbt. 135. § (6) bekezdese szerint.

12.A szerzodes inddosi'tasa, megsziintetese es megsziinese

12.1. Jelen szerzddes rendes felmondassal nem sziintethetd meg.

12.2. Felek jelen szerzddest kizardlag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es kizardlag
irasban mddosithatjak.
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12.3. Vevo jogosult Elado siilyos szerzodesszegese eseten Eladohoz intezett irasbeii ertesitesevei a
szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegesnek minosLil kulondsen, ha:

a) Elado a teljesltest jogos ok nelkiil megtagadja,
b) a kesedelmi, hibas teljesitesi kotber eleri a maximumot,
c) jelen szerzodes 9., 10. fejezeteiben szabalyozott esetekben,
d) Elado valotlan tartalmu nyilatkozatot tesz az atlathatosagara vonatkozoan,
e) Elado valamely - az a)-d) pontban nem nevesitett - jelen szerzodesben meghatarozott
kotelezettseget sajat erdekkoreben felmeriilt okbol, Vevo erre vonatkozo felszolltasa ellenere, Vevo altal
megadott hataridore nem teljesiti.

12.4. Barmelyik Pel jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha a masik
Pel ellen jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy, ha a masik Pel vegelszamolassal tdrteno
megsziineset hatarozta el.

12.5. Elado Vevo sulyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest Vevohoz intezett irasbeii
ertesitesevei azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegest kovet el Vevo kiilonosen, ha a
szerzodesben meghatarozott fizetesi kotelezettsegenek Elado irasos felszolltasa ellenere, az abban
megadott hataridoig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatalyu felmondasrol irasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes megszunesenek
idopontja a felmondasrol szolo ertesites kezbesitesenek napja.

12.7. Az azonnali hatalyu felmondas ajdtallas es garanciakiterjesztes hatalyat nem erinti.

12.8. Vevo koteles a szerzodest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a
szerzodes megkdteset kovetoen jut tudomasara, hogy az Elad6 (szerzodo fel) tekinteteben a
kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn, es ezert ki kellett volna zarni a kozbeszerzesi eljarasbdl.

12.9. Vevo jogosult es egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziikseges olyan hataridovel, amely
lehetove teszi, hogy a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon ha

a) az Elado-ban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
tekinteteben fermall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel;

b) Elad6 kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely
tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

13. Titoktartas, Adatkezelcs

13.1. Elado vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo szabalyozasnak
megfeleloen uzleti titok cfmen nem tagadja meg a tajekoztatast a jelen szerzodes lenyeges tartalmardl.

13.2. Pelek tudomassal birnak arrol, hogy uzleti titokra hivatkozassal nem lehet olyan adat
nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy megtiltani, amely a kozbeszerzesi eljaras soran ertekelesre
keriilt, de az ezek alapjaul szolgald reszinformacibk, alapadatok nyilvanossagra hozatalat az arra
illetekes megtilthatja.

13.3. A Pelek kotelesek a szerzodes teljesitese soran tudomasukra jutott uzleti titkot megorizni,
minden, bizalmasnak minositett informaciot, adatot vagy tenyt bizalmasan kezelni.

13.4. Elado a Vevo elozetes irasos hozzajarulasa nelkiil az eljaras folyaman tudomasara jutott
informaciokat kizarolag a szerzodes teljesitesere hasznalhatja fel.
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13.5. A szerzodes teljesi'tese soran az Elado tudomasara jutott, a Vevo kezeleseben levo adatokat
szigoruan bizalmasan, az adatvedelmi jogszabalyok rendelkezeseit megtartva kezeli, nyilvanossagra
nem hozza, nem teszi azokat illetektelen harmadik szemely resza'e hozzaferhetove, valamint ezeket a
Vevo erdekeivel ellentetes egyeb modon nem hasznalja fel.

13.6. Elado alkaimazottai es Yallalkozoi fele torteno informaciokoziesnek bizalmasnak keil lenni, es
csak olyan mertekig megengedett, mely az adott szerzodes teljesftesenek szempontjabol feltetleniil
sziikseges.

13.7. Amennylben jelen szerzodes teljesi'tesehez hozzatartozik vaiamely informacio kiadasa, az Elado
kizarolag a Vevo aitai elozetesen, irasban kiadhato informaciokent kozolt adatokat szolgaltathatja ki.

13.8. Elado teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol eredo karokert
es tudomasul veszi es elfogadja, bogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a Vevo jogosult -
jeien szerzodest azonnali hatailyal felmondani es kotbert ei'venyesiteni.

13.9. Vevo vallaija, bogy az informacioszabadsagrol szoio 2011. evi CXII. torveny adatbiztonsagra
vonatkozo es a Btk. szemelyes adattal vaio visszaelesre, a kozerdekii adattal valo visszaelesre es az
iizleti titok niegsertesere vonatkozo rendelkezesei tovabba a termeszetes szemelyeknek a szemelyes
adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarbl, valamint a
95/46/EK rendelet hatalyon klviil helyezeserol szolo Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679.
szamu rendelet (a tovabbiakban: GDPR rendelet ertelmeben Eladonak kizarolag - a jelen Szerzodes
teljesftesevel osszefliggesben - anonimizalt informaciot es adatot (ideeitve, de nem kizarolagosan
szemelyes adatot (ide nem ertve a szerzodes teljesltese soran kozi-emiikodo kapcsolattarto szemelyek
neve, telefonszama es e-mail clme), erzekeny adatot, kulonleges adatot, kozerdekii adatot, a rendszer
miikodesevel osszefuggo informaciot es adatot) ad at, boz tudomasara, ennek elmulasztasabol,
kesedelmes teljesi'tesebol, valamint a pontatlan adatkozlesbol eredo, vagy azzal osszefuggo minden
felelosseg, kar Vevot terheli.

13.10. Feiek rogzitik, bogy rendelkeznek az adatvedelmi jogszabalyok altal eloirt felhatalmazassal a
jelen szerzodesben rogzitett kapcsolattartoi szemelyes adatok kezelesere. Felek kijelentik, bogy a
szukseges es eloi'rt, elozetes tajekoztatast megadtak a jelen szerzodesben megnevezett
munkavallaloiknak arrol, bogy szemelyes adatukat (nev, e-mail, adott esetben a hozzajuk kotbeto
telefonos, faxos elerbetoseg) a jelen szerzodessel osszefliggesben, a Felek kozotti kapcsolattartas
erdekeben, a jelen szerzodes megsztinesenek idopontjaig - amennylben a szerzodes idotartama alatt a
kapcsolattarto szemelye valtozik, ligy e valtozas batalyba lepeseig - az oket foglalkoztato Fel a fentebb
Irt korben es celbol hasznalhatja, es a masik Felnek ugyanezen celbol es feltetelekkel torteno hasznalat
erdekeben tovabbftbatja. Felek kijelentik, bogy a munkavallaloik jelen pontban bivatkozott
adatkezelesrol szolo tajekoztatasaban kitertek arra, bogy a szerzodesre vonatkozo kotelezo iratmegorzes
idotartama alatt fenti szemelyes adataik a Felek dokumentumkezelo rendszereben eltai^olasra, illetve
jogszabaly altal szabalyozott batosagi, birbsagi eljaras soran az eljaro szerv reszere megkiildesre
keriilhetnek.

13.11. Felek tudomasul veszik, bogy a kapcsolattartokent megjelolt szemely a GDPR rendelet 16. es
18. cikkevel osszhangban kerheti a szemelyes adatainak helyesbfteset, kezelesenek korlatozasat, illetve
a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennallasa eseten tiltakozbat azok kezelese ellen. A kotelezoen

megadott szemelyes adatok kezelese jelen szerzodes megkotesenek elokeszitesevel kezdodik es az
adatok torleseig tart. A torlesre akkor keriilbet sor, ha a vonatkozo europai unios es nemzeti
jogszabalyok szerint jelen szerzodessel kapcsolatos dokumentum-megorzesi kotelezettseg megszunik.

13.12. Felek rogzitik, bogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kolcsonosen
betartjak a batalyos magyar es europai unios adatvedelmi szabalyokat, ideertve kiilonosen, de nem
kizarolagosan az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.
torveny („Infotv."), valamint a GDPR rendelet rendelkezeseit.
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14. Felek kozotti kapcsolattartas

H.l.Jelen szerzodesben Felek szakmai kapcsolattartasra kijelolt kepviseloi:

Vevo reszerol kapcsolattartasra jogosult
Neve: Patko Attila

Beosztasa: Vezeto projektmenedzser
Mobiltelefon szama: +36 30 990 1632

telefon szama: +36 1 795 7087

e-mail cime: Fatko.Attila@nisz.hu

Elado reszerol kapcsolattartasra jogosult
Neve: Fodor Endre

Beosztasa: Partner

Telefonszama: +36 1 883 3471

Mobiltelefon szama: +36 20 999 9935

e-mail cime: endre.fodor@sysman.hu

14.2. Jelen szerzodesben Vevo reszerol teljesites igazolasara az alabbi szemelyek egyiittesen
jogosultak:

Neve: Domotor Csaba

Beosztasa: Projektmenedzsment igazgatb

Neve: Dukai-Kiss Gabriella

Beosztasa: Projekt dokumentacios es monitoring osztalyvezeto

14.3. Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik utjan tartjak a szerzodes teljesitese soran a
kapcsolatot. Barmelyik Fel jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatarozott
kapcsolattartoja/teljesitesigazoloja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek megallapodnak, bogy a
kapcsolattartok, teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezo valtozas nem igenyel szerzodesmddositast,
elegendo arrol a masik Felet irasban tajekoztatni. A kapcsolattarto/teljesitesigazolo szemelyeben
bekovetkezett valtozas a masik Fellel valo szerzodesszeru kozlestol hatalyos. A kapcsolattartd
szemelyek a szerzodesmodositasra nem jogosultak.

14.4. Szerzodo Felek rogzitik, bogy minden, jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyeb ertesitest (a tovabbiakban: ertesites) szerzodesszeruen kiildenek meg egymasnak.
Szerzodesszeru megkiildesnek minosiil, az irasban es

irasban igazolt szemelyes atadassal,
tertivevenyes ajanlott levelben,
elektronikus alairassal ellatott visszaigazolt e-mailben.

14.5. Az e-mail utjan torteno kezbesites eseten az ertesites akkor valikjoghatalyossa, amikor a cimzett
azt igazoltan kezhez vette, arrol automatikus vagy kifejezett visszaigazolas erkezett. A tertivevenyes
ajanlott postai kiildemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell tekinteni, ha a
cimzett az atvetelt megtagadta. Fla 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
postai kezbesites masodik megkiserlesenek napjat koveto otodik munkanapon kell kezbesitettnek
tekinteni.

14.6. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a postai utat kizarolag a szerzodesszegessel, valamint a
jelen szerzodes megsziintetesevel kapcsolatos ertesitesek megkiildesere veszik igenybe. Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kezbesites kizarolag postai liton (tertivevenyes ajanlott levelben)
vagy irasban igazolt szemelyes atadassal tortenhet.
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15. Vis Maior

15.1 .A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesites vagy meghiusulas vis maior
eredmenye.

15.2. A jelen pent ertelmezese szempontjabol Felek „vis maior"-nak teklntlk azokat a szerzodesszeru
teljesitest akadalyozo, vagy meghiusito esemenyeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozo Fel ellenorzesi
koren ki'vul eso, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem lathato koriilmeny okoz es a vis maiorra
hivatkozo Feltol nem elvarhato, hogy az erre okot ado koriilmenyt elkeriilje vagy elharitsa, I'gy
kulonosen:

a) termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan, stb.);
b) tiiz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;
c) radioakti'v sugarzas, sugarszennyezodes;
d) haboru vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgositas,
rekviralas vagy embargo;
e) sztrajk, felkelfe, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsmy, polgarhaborii
es terrorcselekmenyek;
f) zendiiles, rendzavaras, zavargasok.

15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerzodesben foglalt hataridok nem teljesithetok, errol a vis
maior esemenyre hivatkozo Fel koteles haladektalanul irasban tajekoztatast adni es a tajekoztatas
alapjan Felek kotelesek egyeztetni egymassal a szerzodes teljesitesenek tovabbi modjarol. Amennyiben
Vevo egyeb iranyu frasos utasitast nem ad, Eladonak tovabb kell teljesitenie szerzodeses
kotelezettsegeit, amennyiben az eszszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden &szeru altemati'v
modot a teljesitesre.

15.4. A vis maiorra hivatkozo felet terheli a 15.2. pontban szerepio felteteiek ketseget kizaro es teljes
koru bizonyitasa.

15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesitesi hatarido meghaladja a teljesitesi hatarido leteltet
koveto 15 naptari napot, a Yevonek jogaban all - valasztasa szerint - jelen szerzodestol elallni vagy
jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben mindket Fel maga viseli a vis maior miatt
felmeriilt karat.

16. Egyeb rendelkezesek, a szerzodes tartalmanak ertelmezese:

16.1. Amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese eltero torvenyi szabalyozas folytan
ervenytelenne valna, ligy ezen teny a szerzodes tobbi rendelkezesenek ervenyesseget nem erinti.

16.2. Eladonak es a Yevonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen targyal^ok
litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozottuk a szerzodes kereteben felmerult.
Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo koriilmenyrol a felek kolcsdnosen kotelesek egymast
I'r&ban tajekoztatni.

16.3. Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamitott 30 naptari napon beliil nem tudjak
megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefuggesben keletkezett jogvitajukat, ligy a jogvita
elbiralasara a rendes birosagi forumokat valasztjak.

16.4. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog rendelkezesei az iranyadok.

16.5. A jelen szerzodes Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen szerzodes
alair^aval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyunek fogadjak el.

16.6. 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
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feltetelnek a jovobeni teljesiteserol, vagy ugyan azon jog jovobeni gyakorlasarol is le fog mondani, vagy
a kbveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsoibdo barmilyen Jogrol
torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett Irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

16.7. Jelen szerzodes fo szovegenek es mellekleteinek ellentmondasa eseten a szerzodes fo
szbvegenek rendelkezeset keii alkalmazni.

16.8. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben, valamint barmely, a teljesitessel
kapcsolatos ellentmondas eseten a hivatkozott KM, illetve annak mellekletei, vonatkozo rendelkezesei,
tovabba Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabalyai iranyadbk. Jelen szerzodes a KM-ban
meghatarozottakkal ellentetes rendelkezeseket nem tartalmazhat.

16.9. Elado a jelen szerzodes alalrasaval kijelenti, bogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVl.
torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontjaszerinti atlathato szervezetnekminosiil. Elado tudomasul veszi, hogy
a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasarol - a valtozas bekbvetkezesetol szamltott 8 napon beliil -
koteles Vevot irasban ertesiteni. Elado tudomasul veszi tovabba, hogy a valotlan tartalmu nyilatkozat
alapjan letrejott szerzodest Vevo jogosult azonnaii hataliyal felmondani, vagy attol elallni.

16.10. Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a Beszerzo es az Elado kozott letrejott fent
hivatkozott KM, tovabba az alabbi mellekletek:

1. szamu melleklet

2. szamu melleklet

3. szaimi melleklet

4. szamu melleklet

5. szamu melleklet

6. szamu melleklet:

7.szamu melleklet:

Muszaki leiras

Megrendelt termek/szolgaltatas- es arlista
Teljesltest Igazolo Bizonylat
Nyilatkozat Partner adatairol
A Kbt. 136. § (2) bekezdese szerinti meghatalmazas (amennyiben relevans)
Licenc-informacibs adatlap (amennyiben relevans)
Osszerendelb tablazat

A szerzodest a felek attanulmanyozas es ertelmezes utan, mint szandekukkal es iigyleti akaratukkal
mindenben megegyezbt „3" eredeti peldanyban - melybol 2 peldanyt Vevo, 1 peldanyt Eladb kap -
jbvahagyblag irjak ala.

Datum: , 2022.

Bancsics Ferenc

vezcrigazgatb
NISZ Zrt.

Vevo

N5S2 htemzsti infoijommunik&jeds Szo(gAlJat6
Z&t&arfea Mflkddfi Rtev^nytSrsasAg

!08! Bte«Jepsss,CsokciBaB (itsa 3.

.., 2022

iMAfVln ItiKai Zrt.

^901-241

Hermesz Miklos

vezcrigazgatb
Sysman Informatikai Zrt.

Eladb

Kozos ajanlattevbk neveben
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1. szamu melleklet a nyilvantart^i szamii szerzodeshez

Muszaki lei'ras^

NEMZETIINFOKOMMUNIKACIOS

SZOLGALTATO ZRT.

A Bunugyi Nyilvdntartdsi Rendszer,
Arckepelemzesi funkcid infrastruktura
fejleszteshez kapcsolddd szukseges

hardver eszkdzdk beszerzese

Muszaki melleklet

■ A teljesi'tes soran a muszaki leirasnak az 1. reszre vonatkozo reszdt kell alkalmazni az altalanos rendelkezeseken felul.
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A beszerzes targya

A beszerzes ceija az Ajanlatkero adatkozpontjaiban szamitasi kapacitas, infrastruktura biztositasa az

alabbiakszerint:

•  Pengeszerver (blade) -1, reszajanlat

•  Tarheiy kapacitas bdvites (storage) - II. reszajanlat

•  VTL mentesi tarolo bdvites - III. reszajanlat

Teljesites helye:

•  1148 Budapest, Rona utca 54-56

Szallitasi helyek mennyisegi atvetel utan (adatkdzpontok);

•  „A": 1117 Budapest, Fehervari ut 70.

•  „B": 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33.

Altalanos rendelkezesek mindharom reszajanlat tekinteteben

Gyartosemiegesseg

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdeseben foglalt eldirasokra, amennyiben

az ajanlatkero altal meghatarozott kozbeszerzesi muszaki lei'rasban a kdzbeszerzes targyanak kellden

pontos es erthetd leirasa sziiksegesse tesz meghatarozott gyartmanyu vagy eredetu dologra, illetve

konkret eljarasra, amely egy adott gazdasagi szerepid termekeit vagy az altala nyujtott szolgaltatasokat

jellemzi, vagy vedjegyre, szabadalomra, tevekenysegre, szemelyre, tipusra vagy adott szarmazasra

vagy gyartasi folyamatra valo hivatkozast, ajanlatkerd a hivatkozott gyartmanyu vagy eredetu dolog,

eljaras, vedjegy, szabadalom, tevekenyseg, szemely, tipus, szarmazas vagy gyartasi folyamat helyett

azzal egyenertekut is elfogad.

A megajanlott eszkozdkkel kapcsolatos altalanos elvarasok

A megajanlott eszkdzdk nem lehetnek az adott gyartdnal kifutokent semmilyen modon megjeldit

eszkdzdk, mivel legalabb 5 eves fenntartasi iddszakra tervezettek, ezert legalabb erre az iddszakra

biztosltottnak kell lennie a normal (nem kiemelt) iizemeltetes tamogatasnak (supportnak).
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I. resz: Szamftasi kapacitastbiztosito penge kialaki'tasii szerver eszkozok

Pengeszerverek (Blade szerver)

Beszerzesi igeny: osszesen 3 darab altalanos celu pengeszerver, az Ajanlatkero ket szervertermeben

elhelyezve, szervertermenkent 2-1 darab (Pontos cimek: 1117 Budapest, Fehervari ut 70. - 2 db; 1121

Budapest, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33. - 1 db).

Ajanlatkero az alabbi tablazatban megadott vagy azza! egyenerteku termekekre ker ajanlatot:

DKU cikkszam

210-AOFH

338-BRVN

370-AEVP

540-BBYL

385-BBKT

Megnevezes

PowerEdge MX740C Server

Intel Xeon Gold 6230 2.1G, 20C/40T,

10.4GT/S, 27.5M Cache, Turbo, HI (125W)

DDR4-2933

64GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank

QLogIc FastLInQ 41262 Dual Port

10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Full Height

iDRAC9,Enterprise

Teljes szalh'tando

mennyiseg (db)

2660-DSUP lYr ProSupport Next Business Day Service

On-Site gyartoi garancia Szint B

A pengeszerverek egyenertekusegenek feltetelei, amennyiben az AJanlattevo nem a fenti

termekekread ajanlatot:

Azonosfto Kovetelmeny

2 CPU foglalatos, x86 architekturaju penge szerverek, Intel processzorral, melyek
tamogatjak a VT-d es VT-x utasitaskeszletet

2 CPU foglalatos, x86 architekturaju, a pengekeret markajaval megegyezo penge

szerverek, Intel processzorral, melyek tamogatjak a VT-d es VT-x utasitaskeszletet.

Egy szerverben 2 CPU, bsszesen legalabb 40 core szamftasi erdforras legyen, amelyhez

programok, virtualis gepek rendelhetoek. Csak fizikai core szamfthato be, logikai core

A processzor: Intel® Xeon® Gold 6230 Processor, vagy ezzel egyenerteku. Az

egyenertekuseg feltetelei (az alabbi parameterekben a megadott ertekvagy jobb):

•  Coreszam:20

•  Processor Base Frequency: 2.10 GHz

•  Maximum Memory Speed: 2933 MHz

Legalabb 768 GB RAM ECC, minimum DDR4 2933MHz-es DiMM sebesseg, mely
bdvitheto 1,5 TB-ig memoria csere nelkiil.

Csatlakozasi lehetosegek a kommunikacios infrastrukturara (egymastol fuggetlen,

fizikailag dedikalt csatornakkal)



P-07 Halozati csatlakozok: 25GbE kapcsoldk, melyek alkalmassak egyideju LAN (TCP / IP) es
SAN (Fiber Channel over Ethernet [FCoE] es iSCSI) forgalom kezelesere.

P-08 Rendszerindltasi (boot) kepesseg:

•  UEFI;

•  PXE;

•  FCoE boot SAN-rol;

•  iSCSI boot;

•  M.2 Boot Optimized Storage Solution (BOSS);

•  Internal Dual microSD Module (IDSDM);

P-10 Menedzselhetdseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetdseg biztositasa grafikus felulettel,
integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas. Amennyiben jelen pont szerinti
eldiras teljesitesehez tovabbi licencek szalh'tasa szukseges, akkor ezen licencek is. A
kiszolgalokra vonatkozdan a management eszkoz licencnek teljes ertekdnek kell
lennie.

P-11 IPMI 2.0 protokol tamogatottsag.

P-12 A kdvetkezd virtualizacids rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  VMware vSphere 6+

•  Microsoft Hyper-V

•  KVM

P-13 A kdvetkezd operacids rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:
•  Microsoft Windows Server 2016+

•  Red Hat Enterprise Linux 5+

•  Suse Linux Enterprise 11+

P-14 Az eszkozdk firmware frissiteseinek letdithetdnek kell lennie a garanciaidd lejarta utan

is.

Az eszkdzdkre vonatkozo garancia allapota, a gyartas iddpontja valamint az eszkoz
gyari konfiguracidja a sorozatszam alapjan a gyarto honlapjan, nyilt interneten
ellendrizhetd kell legyen.

Legalabb 12 honap (1 ev) NBD (Next Business Day On-Site Service) gyartoi garancia
kiterjesztes a hardver es szoftver komponensekre.

11. resz: Tarhely kapacitas bdvites

Unity 880F tarolok bdvitese

Beszerzesi igeny: Az Ajanlatkerd 1-es fejezetben felsorolt adatkozpontjaiban iizemeld Unity 880F

tarolok bdvitese:

•  Adatkdzpontonkenti bontas:

o  1117 Budapest, Fehervari ut 70.: brutto 84 TB kapacitassal.

o  1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33: brutto 15 TB kapacitassal.

•  Osszesen 99 TB brutto kapacitassal.

Az Ajanlatkerd az alabbi - vagy azzal egyenerteku - termekekre ker ajanlatot:
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Cikkszam Megnevezes M en nyiseg (dQ^I
400-BFXT Unity 7.68TB ALL FLASH 2,5 SSD

9739-DSUP lYr keep your hard drive Szint E

9527-DSUP lYr ProSupport 4hr Mission Critical gyartoi garancia Szint E

Az egyenertekuseg feltetelei amennyiben az Ajanlatkero nem a fenti eszkdzokre tesz ajanlatot:

Azonosi'to Kdvetelmeny

SAN-01

SAN-02

SAN-03

SAN-04

SAN-05

SAN-06

Az eszkozoknek teljes mertekben egyiitt kell miikodni a megrendelo mar meglevo
EMC Unity 880F tarolo eszkdzeivel.
Osszesen legalabb 99 IB brutto tarolasi kapacitas bovftese.

A megfeleloteljesitmeny erdekeben a konfiguracioban alkalmazhato legnagyobb
diszk meretek:

8 IB SSD

A kapacitasbovftest a bovi'tendo eszkbz gyartoi garanciajanak megtartasa mellett

szCikseges biztosi'tani.
Hibas diszkek megtartasanak lehetosege.

Legalabb 12 honap (1 ev) garancia kiterjesztes

III. resz: Mentesi tarolo bovftes

Hardvereszkozok- DD 6900 VTL mentesi tarolo bovitese

Beszerzesi igeny: Az Ajanlatkero szervertermeben minimum 60 IB kapacitasbovi'tes az Ajanlatkeronel

rendelkezesre allo, EMC DataDomain 6900-as VTL eszkdzhdz (Pontos ci'm: 1121 Budapest, Konkoly-

Thege Miklos ut 29-33.).

Ajanlatkero az alabbi tablazatban megadott - vagy azzal egyenerteku - termekekre ker ajanlatot

KEF cikkszam Megnevezes Mennyiseg (db)

400-BHLD DS60 DISK PACK 15X4TB SAS 1

528-CHCR DD SOFTWARE UPGRADE=CB 60

528-CHCT DD BOOST SOFTWARE UPGRADE^CB 60

528-CHCW DD REPLICATION SOFTWARE UPGRADE=CB 60

7068-DSUP

lYr ProSupport Next Business Day Service On-Site gyartoi

garancia Szint D 1

3154-DSUP
lYr keep your hard drive Szint D

1

Az egyenertekuseg feltetelei amennyiben az Ajanlatkero nem a fenti eszkozokre tesz ajanlatot;



VTL-Ol

VTL-02

\/TL-04

VTL-05

VTL-06

VTL-07

Az eszkozoknek teljes mertekben egyutt kell mukbdni az Ajanlatkeronel mar meglevo
EMC DataDomain 6900 mentesi taroloval
Telephelyen minimum 60 TB brutto tarolasi kapacitas bovi'tese a meglevo eszkbzbk

garanciavesztese nelkiii

A bovites csak 4 TB-os diszkekkel lehetseges
Hibas diszk megtartas biztositasa

A megajanlott kapacitashoztartozo diszkpoicok biztositasa

Az alabbi szoftveres funkciok es ehhez sziikseges iicence-ek biztositasa a teljes,

megajanlott bovitesi kapacitasra:

•  Data Domain Retention Lock;

•  Data Domain Virtual Tape Library;

•  Data Domain Encryption;

DD BOOST;

•  DD Replicator;

Legalabb 1 ev gyartoi garancia kiterjesztes a hardver es szoftver komponensekre

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztes elvarasok

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztesi elvarasok - I. reszajanlatra vonatkozoan

Az Ajanlattevdnek biztositania kell a megajanlott termekekre a teljes kdru (hardver es szoftver

elemekre is kiterjedo), a nyertes Ajanlattevo altal a keretmegallapodasban vallalt idotartamu jotallast

es 12 honap gyartoi garancia kiterjesztest.

A jotallasi ido, valamint a gyartoi garancia kiterjesztes kezdete a termek sikeres minosegi atvetelenek

az iddpontja, amely a teljesitesi igazolas kiallitasanak feltetele.

A jotallasra es a gyartoi garancia kiterjesztesre vonatkozo felteteiek:

Azonosito

J12-02

J12-03

J12-04

J12-05

Kdvetelmeny

Az Ajanlatkero a hibabejelenteset munkanapokon 09-17 ora kozottteheti meg.

A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

•  hibat bejelento szemely neve, beosztasa,

•  meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyari szam),

•  eszlelt hibajelenseg leirasa,

•  hibabejelentes szama.

A bejelentest kovetd munknapon 09-17 kozott a helyszinen el kell kezdeni a hiba

elharitasat.

Amennyiben az Ajanlattevo olyan okbol, amelyert felelos jotallasi es gyartoi
tamogatas kbtelezettseget nem vagy kesedelmesen teljesiti, Ajanlatkero jogosult a

meghibasodott termek cserejet/javitasat harmadik szemellyel elvegeztetni, melynek
koltseget Ajanlattevo viseli

A jotallasi es gyartoi garancia kiterjesztesi kotelezettsegteljesitesevel kapcsolatos
valamennyi koltseget - igy kuldnosen a javltas dijat, kiszallasi dijat, szallitasi koltseget

- az Ajanlattevo viseli



J12-06

J12-07

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztes kereteben biztosftani kell bovebb (publikusan
hozzaferheto tartalmakon feliil) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai
dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissfteseihez

Gyartoi garancia kiterjesztes kereteben biztosftani kell az eszkbzhbz kapcsolodo
szoftverfrissftesek dfjmentes letoltesi lehetoseget.

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztes elvarasok-II. reszajanlatra vonatkozoan

Az Ajanlattevonek biztosftania kell a megajanlott termekekre a teljes koru (hardver es szoftver

elemekre is kiterjedo), a nyertes Ajanlattevo altal a keretmegallapodasban vallalt iddtartamu jotallast

es 12 honap gyartoi garancia kiterjesztest.

A jotallasi ido, valamint a gyartoi garancia kiterjesztes kezdete a termek sikeres mindsegi atvetelenek

az idopontja, amely a teljesftesi igazolas kialh'tasanak feltetele.

A jotallasra es a gyartoi garancia kiterjesztesre vonatkozo felteteiek:

Azonosfto Kovetelmeny

Az Ajanlatkerd a hibabejelenteset a het minden napjan 0-24 ora kozott teheti meg.
Az Ajanlatkerd altali hibabejelentest 4 oran belul kell visszaigazolni.

A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

•  hibat bejelento szemely neve, beosztasa,

•  meghibasodott termekazonosfto adatai (tfpus, gyari szam),

•  eszlelt hibajelenseg lefrasa,

•  hibabejelentes szama.

A bejelentestol szamftott 8 oran beliil el kell kezdeni es legfeljebb kettd munkanapon
belul el kell han'tania a hardverrel kapcsolatos hibat

Amennyiben az Ajanlattevo olyan okbdl, amelyert felelds jotallasi es gyartoi
tamogatas kotelezettseget nem vagy kesedelmesen teljesfti, Ajanlatkerd jogosult a
meghibasodott termek cserejet/javftasat harmadik szemellyel elvegeztetni, melynek
kdltseget Ajanlattevd viseli

A jotallasi es gyartoi garancia kiterjesztesi kdtelezettseg teljesftesevel kapcsolatos
valamennyi kdltseget - igy kiildndsen a javftas dfjat, kiszallasi dfjat, szallftasi kdltseget
- az Ajanlattevd viseli

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztes kereteben biztosftani kell bdvebb (publikusan
hozzaferhetd tartalmakon feliil) hozzaferesi lehetdseget a gyarto technikai
dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissfteseihez

Gyartoi garancia kiterjesztes kereteben biztosftani kell az eszkdzhdz kapcsolodo
szoftverfrissftesek dfjmentes letdltesi lehetdseget.

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztesi elvarasok - III. reszajanlatra vonatkozoan

Az Ajanlattevdnek biztosftania kell a megajanlott termekekre a teljes kdru (hardver es szoftver

elemekre is kiterjedd), a nyertes Ajanlattevd altal a keretmegallapodasban vallalt iddtartamu jotallast

es 12 hdnap gyartoi garancia kiterjesztest.
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A jotallasi ido, valamint a gyartoi garancia kiterjesztes kezdete a termek sikeres minosegi atvetelenek

az idopontja, amely a teljesitesi igazolas kiallitasanak feltetele.

A jotallasra es a gyartoi garancia kiterjesztesre vonatkozo felteteiek;

Azonosito

J12-02

J12-03

J12-04

J12-05

J12-06

J12-07

Kdvetelmeny

Az Ajaniatkero a hibabejelenteset munkanapokon 09-17 ora kozott teheti meg.

A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

•  hibat bejelento szemely neve, beosztasa,

•  meghibasodott termekazonosfto adatai (tfpus, gyari szam),

•  eszlelt hibajelenseg leirasa,

•  hibabejelentes szama.

A bejelentest koveto munknapon 09-17 kozott a helyszmen el kell kezdeni a hiba
elharitasat.

Amennyiben az Ajanlattevo olyan okbol, amelyert felelds jotallasi es gyartoi

tamogatas kbtelezettseget nem vagy kesedelmesen teljesiti, Ajaniatkero jogosult a
meghibasodott termek cserejet/javitasat harmadik szemellyel elvegeztetni, melynek

koltseget Ajanlattevo viseli

A jotallasi es gyartoi garancia kiterjesztesi kotelezettseg teljesitesevel kapcsolatos
valamennyi koltseget - igy kulbndsen a javi'tas di'jat, kiszallasi dijat, szallitasi koltseget
-az Ajanlattevo viseli

Jotallas es gyartoi garancia kiterjesztes kereteben biztosftani kell bovebb (publikusan
hozzaferheto tartalmakon feliil) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai

dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissiteseihez

Gyartoi garancia kiterjesztes kereteben biztosftani kell az eszkozhbz kapcsolodo
szoftverfrissftesek dfjmentes letoltesi lehetoseget.

Teljesi'tessel kapcsolatos feladatok (I, II, III reszajanlatra vonatkozoan)

A nyertes Ajanlattevo feladatai, szallftas

•  Nyertes Ajaniattevonek az elozo fejezetekben rogzitett kovetelmenyeknek megfelelo

eszkozoket mennyisegi atveteire a NISZ Zrt. 1148 Budapest, Rona utca 54-56. szam alatti

kbzponti raktaraba kell leszallftania. A mennyisegi atvetelt kovetoen Nyertes Ajaniattevonek

az eszkozoket at kell szallftania az Ajaniatkero adatkozpontjaiba („A": 1117 Budapest,

Fehervari ut 70.; „B": 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33.)

•  Az Ajaniattevonek az alabbi feladatokat szukseges elvegeznie;

o  Az eszkozok fizikai leszallftasa

o  Az Ajaniatkero altal adott leltari szamok es azonosftok felragasztasa (meg a szallftas

elott)

o  Az eszkozok fizikai beszerelese es bekabelezese

o  Az eszkozok iizembe helyezese, megfelelo firmware telepftese

o  Az uj eszkozok illesztese a bovitendo eszkbzbkhbz, a meglevo bovftendo eszkozok

garanciavesztese nelkul

o  Alapveto statuszellendrzesek elvegzese, hibak elharftasa
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o  kabeiek nevezektani elvaras szerinti felci'mkezese, mindket oldalon,

o  atadas-atveteli tesztek lefuttatasa

Leszalli'tandok

Leszalli'tott es iizembe helyezett eszkozok;

Gyartdi garancia kiterjesztesre vonatkozo dokumentum;

Licenc igazolasok - amennyiben relevans.

Ilenorzesek elvegzese

Nyertes ajanlattevo feladatai (csak III reszajanlatra vonatkozdan)

•  Licencek biztositasa elektronikus uton tortenik a kdvetkezo e-mail ci'mekre:

LicenceAdmin(S)nisz.hu illetve licensz(5)nisz.hu. ugy, hogy a licencigazolasok kuldesekor a

muszaki melleklet cimet is feltiinteti a beazonosi'tas erdekeben.
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2. szaniu melleklet a

Megrendelt termek/szolgaltatas- es arlista

nyilv^ntartasi sz^iii szerzodeshez

Cikksz^m Term^k megnevez^ Mennyis6g
Mennyis^gi

egys6g
Egys6gdr [nett6

HUF]

Osszesen

Inett6 HUF]

210-AOFH PowerEdge MX740C Sei-ver 3 db 456 316 1 368 948

338-BRVN
Intel Xeon Gold 6230 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, Turbo, HT

(125W)DDR4-2933
6 db 654 346 3 926 076

370-AEVP 64GB RDIMM, 3200MT/S, Dual Rank 36 db 315 505 11 358 180

540-BBYL
QLogic FastLinQ 41262 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCle Full
Height

3 db 138 094 414 282

385-BBKT iDRAC9,Enterprise 3 db 96 218 288 654

2660-DSUP
1 Yr ProSupport Next Business Day Service On-Site gydrtoi garancia Szint
B

3 db 1 470 121 4 410 363

Osszesitett netto ajanlati ar 21 766 503

A megajdnlott term^keket 27% AfA es 1,5% beszerzesi dij terheli.
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#r«i«
3. szamii melleklet a , nyilvantartfci szamii szerzodeshez

6-NY2 Teljesitest igazolo bizonylat 2.0

NISZ
Teljesitest Igazolo Bizonylat

Kiallftas helye: Kiallftas
datuma:

Vailalkozo/ Szallito ceg neve:

Megrendelo:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviselo (1) neve, beosztasa:
(a TIB alairoja)

Kepviselo (2) neve, beosztasa:
(a TIB jovahagyoja)

Szakmai kapcsolattarto neve, beosztasa:

Szerzodes/Megrendeles t^gya:

Megrendelo
szerzodes/Megrendeles szama
(SZL):

Teljesites igazolas targya:

Teljesites szerzodes szerinti
ut em e/datum a/i doszaka^:

Teljesites tenyleges datuma:

Megjegyzes"^:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szalli'to az arut, termeket vagy eszkozt a
Megrendelo telephelyere szalli'totta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak
szerint. A teljesitest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,
minosegvizsgalati Jkv., teszteiesi minosites, ) a teljesitest
igazolo szakteriiletnek atadasra kerultek; a teljesites a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek
megfelel/ a szerzodesben foglaltaktol elteroen a Megjegyzesben reszletezett elteresekkel tdrtent^. A fent
jelzett es archivalt dokumentumokat a teljesitest igazolo szakteriilet visszakeresheto modon megorizni
koteles.

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

Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeh devizdhan Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott
kotber (Ft):

Megrendelo kepviseloje (1) Megrendelo kepviseloje (2)

^ A megfelelo alahiizando, es az alahiizasnak megfeleloen kitoltendo.
^ A nem szerzodesszeru teljesites tenyenek feltuntetese itt jelolheto. Ennek kitoltese eseten a
Vallalkozo/Szallito reszere a nyomtatvany mellekletekent az 1. szamii fiiggeiek Kotberertesito
megkuldese is sziikseges.

^ A megfelelo szovegresz alahiizassal Jelolendo.
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NISZ

4. szamu mclleklct a nyilvantartasi szamii szerzodeshez
6-NY4 Nyilatkozat Partner adatairol 2.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Azonoslto adatok:

Teljes nev (cegjegyzeknek megfeleloen): Sysman

Informatikai Zrt.

Rdvid nev (cegjegyzeknek megfeleloen)'.

Sysman Zrt.

Cesieevzek szam, EV szam, mukodesi engedelv szam, birosagi nyilvantartasi szam,

epveh szam (nipcfeleln aldhi'randoY 01-10-044874

Adoszani: 12948901-2-41 Unios adoszam: HU12948901

Kapcsolattarto adatai

Nev: Fodor Endre Beosztas: partner

Telefonszam: 061-883 - 3471 e mail dm: project@sysman.hu

Qm

Szekliely {orszag, ircinyitoszam, varos, utca, hdzszcim): Magyarorszag, 1037 Budapest, Montevideo u.

10.

Levelezesi dm, amennyiben elter a szeklielytol {orszag, irdnykdszdm,

Magyarorszag, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

vdros, utca, hdzszdm):

Kevo partner eseteben a kdvelkezoket is hi kell tolteni, amennyiben relevdns

Szamla kiildesi dm (orszag, irdnyitoszdm, vdros, utca, hdzszam): Magyarorszag, 1037 Budapest,

Montevideo u. 10.

Cegnev: Sysman Informatikai Zrt.

Szamlazasi cim (orszag, irdnyitoszdm, vdros, utca, hdzszdm): Magyarorszag, 1037 Budapest,

Montevideo u. 10.

Szamlavezeto bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszamla szama: 10100833-56598700-01000001 Bankszamla devizaneme: FTUF

Kiilonos adozasra vonatkozo inforinaciok (adozdsra vonatkozo torvenyek alapjdn, az irrelevdns

sorban NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa tv.

Xlll/A. fejezet, 169. § (h)]: nem

Kiilonbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169. § (p,q,)]: nem

Onszamlazas [afatv. 169. § (1)]:

nem

Forditott adozas [afatv. 169. §

(n)]:
Milyen tevekenyseg alapjan: nem

Alanyi mentesseg [afa tv. Xlll.

fejezet]: nem

Tevekenyseg alapjan mentes [afa

tv. VI. fejezet]: nem

Milyen tevekenyseg alapjan:

KATA [2012. evi CXLVll.

torveny]: nem

KIVA [2012. evi CXLVB.

torveny]: nem

EVA [2002. evi XLIII. torveny]:

nem

Kelt .9:^
Zrt.

1037 Bjdapest, Mcri'T^iso u, 10,

Cegszerti alairas
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5. szamu melleklet a nyilvantart^i szamii szerzodeshez

A Kbt. 136. § (2) bekezdese szerinti meghatalmazas
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6. szamu melleklet a .

NISZ

nyilvantart^i szamu szerzodeshez
34-MY6 Licencinformacios adatlap 8.0

Licencinformacios adatlap

LICENCATADO ALTAL KITOLTENDO

Nyilvantartasi adatok

Szerzodesszam:

Szamlaszam (adougyi):

A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szama:

Licencatado adatai

Ceg neve:

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail):

Belso fejlesztesu alkalmazasnal fejleszto neve:

Termekinformaciok

Licenc jogosult neve:

Alkaimazas pontos neve:

GyMoi cikkszama:

Gyarto megnevezese:

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisege:

Licenc csoport neve:

Licenc mennyiseg:

Szoftver/licenc statusz

Aktiv:

Kiosztott:

Termek egysegara:

Devizanem (pi. HUF, EUR, USD):

Kozbeszerzesi dij (%):

Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap):

Igen

Igen

Nem

Nem

Metrika:
Installation

Processor

Users

Core

Server + GAL

Egyeb

Szoftverkovetes vagy termekfrissites: Igen Nem

Szoftverkovetes frissitesre jogosit: Igen Nem

Szoftverkovetes idotartama (maintenance valid from-to): ev.ho.nap -

Elofizetes (subscription): Igen Nem

Elofizetes ervenyessegi ideje: ev.ho.nap -

Eltero kiadasok hasznalatanak lehetosege (cross edition rights): Igen Nem

Korabbi verziok hasznalatanak lehetosege (downgrade rights): Igen Nem

Nyelvi verziok hasznalatanak lehetdsege: Igen Nem

Datum

Licencatado vagy gyarto cegszeru alairasa
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34-NY6 Licencinformacios adatlap 8.0

N I S Z Kitolt&i litmutato

Nyilvdntartdsi adatok

Szerzddesszam: aNISZ Zrt. altal a szerzodesen feltuntetett szam (7 karakter, SAP DMS azonosito)

Szamlaszam (adoiigyi): licencatado altal klallitott szamla egyedi azonositoja

A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szama: opclonalis, de ha megrendeles alapjan tortent a
teljesites, kotelezo kltolteni.

Licencatado adatai

Ceg neve: A szoftvertermeket atado ceg cegszeru megnevezese.

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail): A szerzodesben/megrendelesben
licencatadoi oldalrol definialt szakmai kapcsolattarto neve, valamint telefonos es e-mailes
elerhetosege.

Belso fejlesztesu alkalmazasnal a fejleszto neve: Csak abban az esetben kell kitolteni, ha a
szoftvertermeket a Megrendelo hazon beliil fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztest vegzo
szervezeti egyseg minosul a szoftvertetmek atadojanak.

Termekinformdcidk

Licenc jogosult neve: A szoftver hasznalatara jogosult fel megnevezese a licencigazolas szerint.

Alkalmazas pontos neve verzioszammal: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt
megnevezese es verzioszama.

Gyartoi cikkszama: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt cikkszama (pi.: SKU,
Partnumber stb.)

Gyarto megnevezese: A szoftvertermek gyartojanak pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese es
verzioszama.

Szoftver mennyisege: A termek hasznalatara jogosult mennyiseget kell feltiintetni gyartoi metrika
szerint.

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese.

Licenc mennyiseg: A termek hasznalatara Jogosult mennyiseget kell feltuntetni gyartoi metrika
szerint.

Szoftver/llcenc stdtusz

Aktiv: Az aktfv es inakti'v allapotok darabszammal megjelolve.

Kiosztott: A kiosztott (hasznalatban) es a nem kiosztott szoftverek darabszammal megjelolve.

Termek egysegara: A szamlan szereplo netto egysegar a szamlan feltuntetett penznemben.

Devizanem: (pi. HUF, EUR, USD): A szamla devizaneme.

Kozbeszerzesi dij (%): A szamlan vagy szerzodesben feltuntetett osszeg, amennyiben van.

Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap): A licenc hasznalati jogosultsaganak kezdo datunia.

Metrika: A termek licencelesere vonatkozo gyartoi metrika.

Installation: Abban az esetben valasztando, ha a termek telepitett peldanyok darabszama
alapjan licencelendo.

Users: Abban az esetben valasztando, ha a termek felhasznalok szama alapjan licencelendo.
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Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben valassrtando, amennyiben az
adott szervertermeket szerver es kliens alapon licenceljlik.

Processor: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljuk.

Core: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljuk,

Egyeb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolasban nem illeszkedik.

Szoftverkovetes vagy termekfrissites: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzes egy meglevo licenc szoftverkovetese vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzes teljesertekii uj licenc.

Szoftverkovetes frissitesre jogosit: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzes feljogosit a termek legfrissebb verzio hasznalatara a licenc
ervenyessegi idejen beliil.

Nem: A termeknek csak az aktualisan vasarolt verzioja hasznalhato.

Szoftverkovetes idotartama (maintenance valid from-to): A szoftverkovetes idotartama kezdo-
es vegdatummal.

Elofizetes (subscription): Amennyiben a licenc nem drokos licenc.

Elofizetes ervenyessegi ideje: A szoftver ervenyessegnek kezdo es vegdatuma.

Eltero kiadasok hasznalatanak iehetosege (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadasii szoftver hasznalat megengedett (pi.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.

Korabbi verziok hasznalatanak Iehetosege (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verzioszamii szoftver hasznalata megengedett.

Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.

Nyelvi verziok hasznalatanak Iehetosege:

Igen: Kiildnbdzo nyelvi keszletek hasznalatanak Iehetosege.

Nem: Csak a vasarolt nyelvi keszlet hasznalata megengedett.
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7. szamu mell^klet.

Osszerendelo tablazat

nyilv^tartasi szamu szerzodeshez

Sor

szam

Leltdri

azonosito

(Vonalkod)

Tfpusszam
az

eszkozon

Megnevezes
Gyari
szam

Egyeb
azonosito

(IMEI
szam,

MAC

Address,
stb)

Foeszkoz

I/N
db

Sziiloeszkoz

leltari

szama

Szallitasi

cim

Telephely

Szallito

neve

Gyarto
neve

* Ha Foeszkoz oszlop "N"-el jelolt (azaz beepiilo tartozek e
foeszkozenek leltari azonositojaval.

em van) akkor ki kell tolteni a "Sziiloeszkoz leltari szam" oszlop megfelelo cellajat a
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