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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
FO-00226460

amely létrejött egyrészről a

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprői pari Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15..

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-466332 
Adószáma: 12109584-2-42

Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető önálló cégjegyzési joggal
- a továbbiakban: Vevő -

másrészről a

Syspro Informatika Zrt.
Székhelye: 1238 Budapest, Grassalkovich út 160.

Cégjegyzékszáma: 01-10-047176 
Adószáma: 23520774243

Képviseli: Vas Attila vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal
- a továbbiakban: Eladó -

- a továbbiakban együttesen: Felek -

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folyatott le - a Kbt. 113. §-a vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevételével - „Szerver eszközök és szolgáltatások beszerzése” tárgyban.

Vevő a hivatkozott közbeszerzési eljárás keretében a(z) „Syspro Informatika Zrt” ajánlatát nyilvánította 
az eljárás nyertesének. A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Eladó a feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére 
szakosodott gazdasági társaság, az elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést e tények 
ismeretében köti meg.

I. A szerződés tárgya, teljesítési hely és határidő

1.1. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban a Vevő által meghatározott műszaki leírásban rögzített és felsorolt felszereltséggel 
rendelkező új, nem használt informatikai eszközök (a továbbiakban: „Eszközök”) és szoftver 
Vevő részére történő leszállítását, valamint a jelen szerződés szerinti szolgáltatások (ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan a tervezést, az Eszközök üzembe helyezését és integrálását) és 
egyéb kötelezettségek teljesítését. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
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Eszközök, szoftver műszaki és egyéb paramétereit, a Vevő által elvárt szolgáltatásokat és Vevő 
elvárásait a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

.............Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az Eszközöket, szoftvert a jelen szerződésben 
foglaltak szerint a Vevő részére határidőben leszállítja és átadja, valamint a jelen szerződés 
szerinti egyéb kötelezettségeit határidőre és szerződésszerűen teljesíti.

1.2. Teljesítési határidők

E2.1, Eladó a megrendelt Eszközöket legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 
5 (öt) naptári héten belül köteles szerződésszerűen leszállítani Vevő részére. Eladó 
előteljesítésre jogosult. Felek az átadás-átvétel pontos időpontját külön, írásban 
egyeztetik egymással.

1.2.2. Eladó az Eszközök üzembe helyezését és integrációját az előző bekezdés szerinti 
teljesítése vonatkozó jegyzőkönyvvel igazolt napjától számított 4 (négy) naptári héten 
belül köteles elvégezni.

1.2.3. Eladó a szoftvert a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban, de legkorábban az
1.2.1.,  azonban legkésőbb az 1.2.2. pont szerinti időpontban köteles a Vevő 
rendelkezésére bocsátani.

1.2.4. A kialakítandó rendszerkonfiguráció részletes tervezését a szerződés aláírását követően 
egy naptári héten belül meg kell kezdeni. A terv elkészítését a Vevő és Eladó 
munkatársai közösen végzik. Az írásba foglalt és a Vevő által elfogadott tervnek 
legkésőbb az 1.2.1. pont szerinti időpontig kell megtörténnie.

1.3. Eladó az Eszközöket és szoftvert az alábbi teljesítési helyen köteles átadni a Vevő részére, 
továbbá e helyszínen köteles a jelen szerződés szerinti kapcsolódó szolgáltatásokat teljesíteni:

1145 Budapest,

Szugló u. 9-15.

Az átadás-átvételek és a szolgáltatások teljesítése során a Vevő részéről eljáró és az átadás
átvételi jegyzőkönyvek aláírására egy személyben jogosult személy:

név: Zöldi-Kovács János

e-mail: zoldi-kovacs.janos@kemenysepro.hu

telefon:+36- 20-256-1821

cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

1.4. Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti valamely teljesítését bármely oknál fogva 
akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt az általa vállalhatónak 
tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő kizárólag abban az esetben 
tekinthető érvényesnek, ha azt a Vevő írásban elfogadta. Felek rögzítik, hogy a határidő jelen 
pont szerinti módosítása nem mentesíti Eladót a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér 
megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben a határidő-módosítást szükségessé tevő 
késedelem oka Eladónak felróható volt.

1.5. A tervnek megfelelő üzembehelyezést és dokumentálást az eszközök szállítását és fizikai 
átvételét követően kell elvégezni a vállalt határidőn belül. Az üzembe helyezés során a Vevő 
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munkatársa(i) részt vehetnek a tevékenységben, az egyes lépések kivitelezését, 
dokumentáltságát menet közben is ellenőrizhetik.

1.6. ....... Az 1 . sz. melléklet szerinti részletes dokumentációnak tartalmaznia kell a kialakított rendszer
részletes logikai és fizikai konfigurációját, az üzemeltetéséhez szükséges információkat, 
valamint az installáció reprodukciójához szükséges lépéseket is.

1.7. Felek rögzítik, hogy Eladót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen szerződés nem 
tesz kifejezetten a Vevő kötelezettségévé. Hacsak a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem 
rendelkezik, az Eladó jelen kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, amelyek 
specifikusan nincsenek a szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan következnek 
a szerződésből, azaz olyan kötelezettségek, melyek a jelen szerződés szerinti teljesítések 
maradéktalan megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a 
szerződés kifejezetten említette volna.

II. Az Eszközök, a szoftver átadás-átvétele, az egyes szolgáltatások teljesítése, a teljesítések 
igazolása

II. 1. Eladó az Eszközöket és szoftvert rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a hozzájuk 
tartozó teljes körű dokumentációval - ideértve különösen, de nem kizárólagosan a használati 
útmutató(ka)t, valamint mindazon dokumentumot, mely a vonatkozó jogszabályi előírásokkal 
összhangban azok Vevő általi használatához szükséges - egyidejűleg köteles átvételre 
felajánlani Vevő részére az átadás-átvétel során. Eladó köteles a Vevőt az átadás-átvételkor 
írásban tájékoztatni a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök és szoftver lényeges 
tulajdonságairól és az azok üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről. A dokumentáció 
biztosítható elektronikus formában és/vagy biztosítható a gyártói információforrások 
megjelölésével is.

A szoftver esetén Eladó licenckulcsot és letöltési lehetőséget köteles biztosítani Vevő részére.

11.2. Az átadás-átvétel során Felek képviselői a leszállított Eszközök (és a szoftver) tételes, minden 
funkciójukra kiterjedő ellenőrzését végzik el azzal, hogy a Vevőt az 1. sz. mellékletben foglaltak 
nem korlátozzák abban, hogy a mellékletben kifejezetten rögzített tételek ellenőrzésén túl más 
elemek, funkciók ellenőrzését is elvégezze és ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzítse.

11.3. Az átadás-átvétel része, hogy az Eszközök a gyártó portálján a Vevő nevére, a Vevő által ismert 
belépési azonosítóval regisztrálva legyenek, ahol ez értelmezhető és a gyártó erre lehetőséget 
biztosít (szoftver esetén a licenc, a verziófrissítések és a gyártói tudásbázis elérésére alkalmas 
rendszerben; hardver eszközök esetén a tudásbázis és a szervízbejelentések, gyártói garanciális 
ügyintézések kezelésére alkalmas rendszerben).

11.4. Felek Eszközönként és a szoftver átvétele kapcsán külön-külön jegyzőkönyvet vesznek fel az 
átadás-átvételről, melyben az átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt rögzítik. Felek 
a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő 
képviselője általi aláírása nem minősül joglemondásnak Vevő részéről.

11.5. A teljes rendszer 1.2.2. pont szerinti időpontig történő átvételének feltétele az 1. sz. mellékletben 
és az 1.6. pontban hivatkozott részletes dokumentáció Vevő általi elfogadása.

11.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés II.2. pontja alapján Vevő képviselője azt 
állapítja meg, hogy valamely Eszköz vagy a szoftver nem felel meg a jelen szerződésben 
rögzített követelményeknek, Vevő - kizárólagos választása alapján - jogosult az Eladót felhívni 
az adott Eszköz átadás-átvételi helyszínről történő azonnali elszállítására, a szoftver Vevő
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eszközeiről vagy az Eszközökről való törlésére, amennyiben a hiba Eladó által a jelen szerződés 
szerinti átadás-átvételi helyszínen nem javítható. Az Eladó a hibajavítási kötelezettségének saját 
költségére köteles eleget tenni. Felek e körben rögzítik, hogy hibának minősül az is, ha valamely 

............. Eszköz vagy a szoftver dokumentációja hiányosan vagy nem megfelelő tartalommal kerül
átadásra. Eladó a Vevő által meghatározott ésszerű, de 3 (három) munkanapnál nem hosszabb 
póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó által a hibajavítás 
vonatkozásában minden költség és kockázat az Eladót terheli.

Felek rögzítik, hogy a póthatáridők Vevő általi biztosítása nem mentesíti Eladót a jelen 
szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól (ide értve különösen a 
felszámítható késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbért). Felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy Vevő a jelen pontban rögzített, az Eladó hibás teljesítésével 
kapcsolatos, a hiba kiküszöbölését célzó intézkedések megtételére korlátlanul, azaz ismételten 
hibás teljesítés esetén is korlátozás nélkül jogosult felhívni Eladót a vonatkozó 
jogkövetkezmények érvényesítése mellett.

11.7. A kárveszély viselésének kötelezettsége az Eszközök vonatkozásában az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvek Vevő általi aláírásának időpontjától száll át Vevőre.

11.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben Eladó szerződésszerűen teljesíti a 11.1.-II.5. pontok szerinti 
kötelezettségeit, a sikeres átadás-átvételt tanúsító jegyzőkönyvek mindegyikének aláírását 
követő 5 (öt) munkanapon belül Vevő részéről az 1.3. pont szerinti személy teljesítésigazolást 
állít ki Eladó részére.

III. Vételár

III. 1. Az eszközök és szolgáltatások részletezett vételára:

Az összesített vételár (a továbbiakban: „Vételár”) összesen 21 798 851 Ft + ÁFA, azaz 
huszonegymillió-hétszázkilencvennyolcezer-nyolcszázötvenegy forint + ÁFA.

Egységár 
(nettó HUF)

Mennyiség 
(db)

Érték 
(nettó HUF)

Cluster szerver konfiguráció 2 651 691 2 5 303 382
Backup szerver 1 253 620 1 1 253 620
Branch cache szerverek 870 732 4 3 482 928
Központi storage 7 624 114 1 7 624 114
VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3 
hosts (vagy azzal egyenértékű, vmWare 
Hypervisor technológiát használó szoftver) 
+ Basic Support for 3 Years 1 320 177 1 1 320 177
Szünetmentes tápegység 240 265 3 720 795
Rack hőmérsékletmérő eszköz 56 115 9 505 035
Üzembe helyezés, integráció, dokumentáció 
elkészítése 1 588 800 1 1 588 800
Összesen: 21 798 851
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111.2. Az Eladó előlegre nem jogosult. Vevő biztosítékot nem nyújt Eladó részére.

III .3. Felek rögzítik, hogy a III. 1. pont szerinti Vételár magában foglalja Eladó jelen szerződés szerinti
 feladataiideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat (különösen a tervezést, az Eszközök üzembe 

helyezését és integrálását) is - határidőre történő teljesítésének összes költségét, valamint a 
szoftver licencdíját is; erre tekintettel Eladó Vevővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy 
költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy az Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
felmerülő mindazon költséget - ideértve különösen az esetleges, jótállási körbe tartozó hibák 
javításával, valamint az Eszközök teljesítési helyre szállításával kapcsolatos összes költséget is 
- viselni, melynek Vevő általi viselését a jelen szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy 
amelyhez kapcsolódó Eladó általi költségviselést a jelen szerződés nem korlátozza kifejezetten.

111.4. Felek rögzítik, hogy a III. 1. pont szerinti Vételár módosítására a jelen szerződés időbeli hatálya 
alatt nincs lehetőség. Eladó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek - így különösen a 
Vételár módosítását - kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat 
megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha valamely adókulcs 
nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás 
történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés teljesítése 
során, amelyet az Eladóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, 
különösen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

Az adók - ide nem értve a vonatkozó jogszabályok alapján kifejezetten a Vevő által fizetendő 
adót-, esetleges vámok és illetékek viselése Eladó által történik. Erre tekintettel ezen költségek 
hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése Eladó kötelezettsége.

111.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 
szoftver és az Eladó ajánlata szerinti szoftverkövetés ellenértéke a fentieknek megfelelően a 
Vételár részeként, egy összegben kerül megfizetésre az Eladó által, így nincs lehetőség arra, 
hogy a későbbiekben - különösen a szoftverkövetés időszakában - Eladó a jelen szerződés 
szerinti szoftver licenc és/vagy a szoftverkövetés ellenértékeként további - akár időszakos - 
díjazásra tartson igényt Vevővel szemben.

111.6. Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás során az ajánlatában a Vételár mértékét a jelen szerződésben - különösen a III. 1.-III.5. 
pontokban - foglaltakra figyelemmel határozta meg.

IV. Fizetési feltételek

IV. 1. Eladó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően és az azoknak megfelelő
határidőben köteles kiállítani.

ív.2. Eladó a számlán köteles feltüntetni különösen:

- a „számla” elnevezést;

- a tevékenység leírását;

- Eladó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;

- Eladó adószámát;

- a jelen szerződés nyilvántartási számát;

- mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése a 
számla kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a Vevő indokolt elvárásai 
alapján szükséges.
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IV.3. Eladó a számlához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a Vevő által kiállított, 
a számla szerinti ellenérték elszámolásának jogosságát igazoló teljesítésigazolás egy másolati 
példányát is. 

IV.4. Eladó a papíralapú számlát Vevő részére a következő címre köteles megküldeni;

1145 Budapest

Szugló utca 9-15.

Elektronikus számla benyújtása az e-szamla@kemenysepro.hu címre történhet. Elektronikus 
számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az ÁFA törvény 175. §- 
ában foglaltaknak.

IV.5. Vevő mindaddig jogosult az Eladó számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg 
maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött 
vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban 
megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából eredően az Eladó Vevővel szemben 
igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a Vevőt a jelen, az ilyen esetekből kifolyólag érő 
összes kárért. Az előzőekben részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla 
kézhezvétele napján kezdődik.

IV.6. Amennyiben Vevő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, vonatkozó
jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű 
visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően 
Eladó Vevővel szemben semmiféle igényt - különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy 
egyéb költség megtérítésére irányuló igényre - nem érvényesíthet.

IV.7. Vevő az Eladó számlája ellenértékét a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. § (1 )
(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően, azok kézhezvételétől számított 30 
(harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Eladó részére. Eladónak a számlában 
megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy Vevő fizetési kötelezettsége azon a 
napon minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Vételárat Eladó számlavezető pénzintézete 
az Eladó bankszámláján jóváírta vagy jóvá kellett volna írnia.

IV.8. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti 
mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Vevővel szemben.

IV.9. A Vevővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 
illetve bármilyen, a Vevővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Vevő előzetes 
írásos jóváhagyásával lehetséges, amely jóváhagyást Vevő csak alapos indok alapján jogosult 
megtagadni. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezéssel (faktorálással) vagy 
zálogjog alapítással Eladó szerződésszegést követ el, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.

IV. 10.Amennyiben Eladó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg, a Kbt. 65. § (8) bekezdése 
alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás során az Eladó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk. 
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Vevőt az Eladó teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk megtérítéséért.

6

mailto:e-szamla@kemenysepro.hu


V. Eladó jogai, kötelezettségei

V.l.  Eladó köteles a feladatai elvégzése során a Vevővel együttműködni a jelen szerződésben és a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

V.2.  Eladó kötelessége az együttműködés feltételeinek Eladó oldaláról történő biztosítása.

V.3.  Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell teljesítenie. A megkötött 
szerződést Eladó át nem ruházhatja, Eladó ugyanakkor a teljesítéshez a Kbt.-ben foglalt 
feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. Eladó az ajánlatban megnevezett, illetve 
jelen szerződésben szereplő alvállalkozó(k) személyét csak a Kbt-ben foglalt korlátozásokkal 
változtathatja meg. Az alvállalkozók bevonásával kapcsolatban a Kbt. rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.

V.4.  Vevő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. Eladó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely 
anélkül nem következett volna be. Ezzel összefüggésben Eladó köteles 
alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés 
közvetlen megvalósításához kapcsolódik.

V.5.  A jelen szerződés teljesítésébe az Eladó által bevonni kívánt, a szerződés megkötésekor ismert 
alvállalkozók adatait az Eladó által a szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, 3. mellékletként 
csatolt nyilatkozat tartalmazza. Több Eladó esetén (közös ajánlattétel esetén) Eladónként külön 
nyilatkozatot kell benyújtani.

V.6.  Felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására csak a 
Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó 
bevonását a 3. sz. melléklet szerinti, aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt nyilatkozat 4 
(négy) eredeti példánya Vevő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

V.7. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét érintő változásról 
Eladó az előző pontban írt móddal egyezően köteles a Vevőt értesíteni.

V.8. A jelen szerződés 3. sz. mellékletének előzőek szerinti változása nem minősül a szerződés 
módosításának. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint aktualizált mellékletet Eladó - a benyújtás 
sorrendjében - folytatólagos alszámozással (3/1., 3/2., 3/3...stb.) ellátva köteles megküldeni a 
Vevő részére.

V.9. Eladó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában 
irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen 
rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul 
veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre 
tekintettel Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő 
elállásra, továbbá Eladóval szemben a szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti 
jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.

V. 10. A Vevő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül 
jogosult ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítésében az Eladó oldalán a 3. sz. melléklet szerinti 
alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

V. 11. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő 
betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.
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v.l2. Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 
Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles 

 a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek 
figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben 
rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatában Eladó a jelen szerződés teljesítésébe az alábbi - a 4. sz. mellékletben is rögzített -
szakemberek bevonását vállalta:

- legalább 1 (egy) fő VMware VCP minősítéssel rendelkező szakember, valamint

- legalább 1 (egy) fő Microsoft Certified IT Professional Virtualization Administrator 
minősítéssel rendelkező szakember és

- legalább 1 (egy) fő Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastucture minősítéssel 
rendelkező szakember

azzal, hogy a szakemberek között az átfedés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában 
foglaltakkal összhangban megengedett volt. Amennyiben ugyanazon szakember több 
követelménynek való megfelelés igazolására is bemutatására került, Eladónak ez esetben is 
összesen legalább 3 fő olyan szakembert kellett bemutatnia, amely megfelel a fentiek szerint 
megjelölt követelmények egyikének. E követelmények a jelen szerződés teljesítése - és így 
különösen a szakemberek esetleges cseréje esetén is - változatlanul irányadók, alkalmazandók.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti szervezet(ek) vagy szakember(ek) jelen szerződés időbeli 
hatálya alatti rendelkezésre állásának nem szerződésszerű biztosítása esetén Vevő érintett 
szervezetenként/szakemberenként és naponként 20.000,- Ft (húszezer forint) kötbér 
felszámítására jogosult Eladóval szemben, továbbá jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, amennyiben az alkalmasság igazolásához bemutatott, valamint az ajánlatban 
meghatározott szervezet(ek)/szakember(ek), továbbá helyette/helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésben rögzítettek figyelembevételével bevont más szervezet(ek) vagy szakember(ek) 
rendelkezésre állás hiányával érintett - előzőek szerinti - napok száma az összesen 30 (harminc) 
napot eléri.

V.l3. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban 
rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

V.14. Amennyiben Eladó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során a Kbt. 
65. § (7) bekezdésére tekintettel előszerződést nyújtott be, köteles a Vevőt írásban tájékoztatni 
arról, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint bemutatott, az alkalmasság 
igazolásában részt vett szervezettel megkötött előszerződés alapján az Eladó és az alkalmasság 
igazolásában részt vett szervezet között az előszerződésben meghatározott időpontban, de 
legkésőbb a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem jön létre 
szerződés, tájékoztatva a Vevőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Eladó 
általi teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről. Továbbá az 
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni az Eladó és az alkalmasság igazolásában részt vett 
szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződés módosításáról, megszüntetéséről, 
legkésőbb a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszüntetésére irányuló egy- vagy kétoldalú 
jognyilatkozat aláírásától, illetve kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül, 
tájékoztatva a Vevőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Eladó általi 
teljesítése érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről.
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A jelen pontban foglaltak Eladó általi bárminemű megszegése - ideértve a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő intézkedések elmulasztását, vagy az azokba ütköző 
intézkedések megtételét és/vagy a megkötött szerződések hibáját, hiányosságát is - a jelen 
szerződés Vevő általi rendkívüli felmondási jogát megalapozza.

Amennyiben a jelen pont szerinti esetek a nyertes ajánlattevő vonatkozásában nem vagy nem 
teljeskörűen értelmezhetőek, a jelen pontban foglaltak nem, illetőleg csak a releváns részeiben 
alkalmazandók.

V. 15. Eladó a szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó jogszabályoknak, szakmai 
normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

V.l6. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatai 
teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

V.l 7. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, általa leszállított Eszközök 
első osztályú, új, gyári termékek és azok per-, teher- és igénymentesek és azok tulajdonjogát a 
jelen szerződés szerinti Vételár megfizetésével Vevő megszerzi azzal, hogy a használatukra 
azok szerződésszerű átadásától jogosult.

Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőre a jelen 
szerződéssel átruházott tulajdonjogot és/vagy a jelen szerződés alapján megszerzett bármely 
jogát korlátozná, vagy kizárná.

V. 18. Az Eladó szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök és szoftver 
rendelkeznek a rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, dokumentumokkal, 
továbbá azért, hogy az Eszközök és szoftver a jelen szerződésben hivatkozott közbeszerzési 
eljárásban és az Eladó ajánlatában meghatározott követelményeknek megfelelően kerülnek 
leszállításra, illetve átadásra, és azok a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel 
nélkül alkalmasak.

Eladó kijelenti és szavatolja a fentieken túlmenően, hogy az Eszközök és a szoftver okmányai 
és valamennyi egyéb okirat (értve ez alatt a kereskedelmi gyakorlatban szokásos összes okiratot 
és dokumentumot) megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben és 
mellékleteiben előírt követelményeknek (ideértve a Vevő esetleges további, indokolt 
követelményeit is).

V.l9. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
valamennyi feltételnek megfelel vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időben meg fog 
felelni, illetve rendelkezik vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időben rendelkezni fog 
a jelen szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és 
képesítéssel.

V.20. A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően Vevő előírja és Eladó vállalja az alábbiakat:

- Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 
számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 
Vevőt köteles haladéktalanul értesíteni.
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V.21. Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az 

.... ...........Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Eladó ezzel 
kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képezi. Amennyiben az Eladó nem külföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem 
alkalmazandó.

V.22. Eladó kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Vevő - a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében - a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése 
során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Vevő ennek keretében 
köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben 
és körben adatot szolgáltatni, melyet Eladó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul 
vesz.

V. 23. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVl.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá Felek a jelen 
szerződéshez 5. számú mellékletként csatolják Eladó jelen szerződés megkötését megelőzően 
tett átláthatósági nyilatkozatát. Eladó tudomásul veszi, hogy az e nyilatkozatban foglaltak 
változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül — köteles Vevőt 
írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 
létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni, amennyiben 
Eladó kikerül az átlátható szervezetek köréből.

VI. Vevő jogai, kötelezettségei

VEI. Vevő köteles az Eladó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk Eladó 
részére - ésszerű határidőn belül - történő rendelkezésre bocsátására. Vevő tudomásul veszi, 
hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb - 
pl. közreműködési - kötelezettségét, úgy az adott körben az Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

VE2. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését követően a jelen szerződésben meghatározott 
feltételek alapján köteles megfizetni a szerződésszerű teljesítés ellenértékét.

VE3. Vevő kötelessége az együttműködés feltételeinek Vevő oldaláról történő biztosítása 
(kapcsolattartók, elérhetőségek).

VI. 4. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő jelen szerződésben rögzített
jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti az Eladót a kötelezettségei és 
felelőssége alól.

VE5. Vevő köteles az Eladót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az Eladó 
feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy 
gátolja.

VII. Jótállás (garancia), szoftverkövetés

VII. 1. Eladó az Eszközök és tartozékaik vonatkozásában a gyártó által meghatározott időtartamú, de
legalább a Vevő általi sikeres átvételtől (a szerződésszerű teljesítéstől) számított 3 (három) éves 
időtartamra szóló jótállást vállal.

VII.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a jótállás az irányadó magyar 
jogszabályok szerinti jótállási kötelezettséget - ideértve kifejezetten a jog- és
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kellékszavatosságot is - jelenti, a jelen szerződésben foglalt feltételekre is figyelemmel. A 
jótállás teljes körű, azaz az teljeskörűen kiterjed az Eladó által a jelen szerződésben foglaltaknak 
megfelelően leszállításra kerülő Eszközök, tartozékaik és alkatrészeik zavartalan, hibátlan 
működésére.

VII.3. Felek rögzítik, hogy Vevő - kizárólagos választása szerint - ugyanazokat a jogosultságokat 
érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a vonatkozó jogszabályok a szavatosság 
kapcsán biztosítanak Vevő számára.

VÍI.4. Vevő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibát köteles haladéktalanul jelezni az 
Eladónak.

VII.5. Amennyiben Vevő valamely Eszköz hibája kijavítását igényli, a javítást úgy kell elvégezni, 
hogy az Eszköz használhatósága, értéke ne csökkenjen. Javítás esetén a jótállás időtartama 
meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a Vevő az 
Eszközt rendeltetésszerűen nem használhatta. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat a 
jótállási jegyen fel kell tüntetni.

Vn.6. A jótállás körébe tartozó hibajavítást az Eladó legkésőbb a Vevő vonatkozó értesítésének 
kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a jelen szerződés szerinti teljesítési 
helyszínen megkezdeni és a lehető leghamarabb, de legkésőbb a hibajavítás megkezdésétől 
számított 5 (öt) munkanapon belül befejezni.

VII.7. Amennyiben az Eszköz nem javítható, a Vevő annak 1 (egy) munkanapon belül történő 
kicserélését kérheti. A csereeszköznek meg kell felelnie egyrészt az 1. sz. mellékletben rögzített 
műszaki követelményeknek, valamint illeszkednie kell a meglevő Eszközökhöz. A csereeszköz 
lehet ideiglenesen funkcionálisan és rendszertechnikai lag megfelelő eszköz is, ha az előzőek 
szerinti végleges csereeszköz szállítása a jelen pont első mondatában rögzítetteknél tovább tart.

V1Í.8. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak 
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VIL9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzítettek semmilyen tekintetben nem korlátozzák az 
Eladó jelen szerződés szerinti, a hibás és/vagy késedelmes teljesítéssel összefLiggésben fennálló 
felelősségét.

VII. 10. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
jótállási időtartamok lejárta nem érinti a Vevőt jogszabály alapján megillető szavatossági jogok 
gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

VII. 11. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő szoftver vonatkozásában
a Vevő általi sikeres átvételtől (a szerződésszerű teljesítéstől), azaz az 1.2.3. pont szerinti 
időponttól számított 3 (három) éves időtartamra szóló szoftverkövetést vállal.

Vili. Felelősség, szerződésszegés, kötbér, kártalanítás

VIII. 1. Eladó a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért a polgári jog
általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, azzal, hogy Eladó kártérítési felelőssége a 
Vevő által végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, a Vevőt az Eladónak felróható 
okból ért minden, közvetlen és közvetett, illetve következményes kárra, valamint az elmaradt 
haszon megtérítésére is kiterjed, függetlenül, hogy az adott. Vevő közszolgáltatási 
tevékenységével kapcsolatban elszenvedett kár a jelen szerződés megkötésekor az Eladó által 
előrelátható volt-e.
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VIII.2.  A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Eladó (amennyiben a késedelem, illetve a hiba 
számára felróható és orvosolható) köteles a Vevő által meghatározott póthatáridőre 
szerződésszerűen teljesíteni.

A póthatáridő engedélyezése nem érinti Vevő szerződésszegéshez kapcsolódó jogait, igényeit; 
a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem jelent joglemondást.

Vili.3. Felek az Eladó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére kötbérfizetésben 
állapodnak meg.

Vili.3.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak felróhatóan 
nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése 
(késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni Vevő részére, 
melynek mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után a nettó Vételár 
0,5%-a, azaz fél százaléka, de adott késedelem vonatkozásában legfeljebb a nettó 
Vételár 20%-a, azaz húsz százaléka.

Vili,3.2. Amennyiben Eladó a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely okból 
elmulasztja és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a 
teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést - Vevő teljes 
szerződéstől történő elállása vagy a szerződés Vevő általi azonnali hatályú 
felmondása esetén - nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítésnek minősül 
továbbá az az eset, amennyiben Vevő a jelen szerződést azonnali hatályú 
felmondással felmondja vagy attól jogszerűen eláll. Nem teljesítés esetén Eladó 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Vételár 20%-a, azaz 
húsz százaléka.

Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Eladó a nemteljesítéssel érintett 
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

VIII.3.3. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás 
teljesítés) - ide értve akár azon esetet, ha adott Eszköz nem felel meg az Eladó által 
a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott 
ajánlatában foglaltaknak, vagy akár a leszállítás, akár bármely kapcsolódó 
szolgáltatás hibás Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 
a nettó Vételár 10%-a, azaz tíz százaléka hibánként.

VIII.4. A kötbér esedékessé válik:

- nem teljesítési kötbér esetén, ha a Vevő a teljes/részleges elállását/felmondását Eladónak 
bejelentette;

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár, vagy a 
késedelmi kötbér eléri a maximumát;

- hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

VIII.5. Vevő korlátozás nélkül jogosult az Eladóval szemben a kötbéreket meghaladó, igazolt kárainak 
érvényesítésére is.

Vili.6. Felek - tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök jelen szerződésben 
foglaltak szerinti rendelkezésre állásához Vevőnek a közszolgáltatási feladatai ellátásának 
szükségessége miatt kiemelt érdeke fűződik - megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 
szerinti kötbérek - amennyiben adott eset kapcsán több kötbér alkalmazásának jelen 
szerződésben meghatározott feltételei fennállnak - akár kumulatívan is alkalmazhatók Vevő 
kizárólagos választása szerint.
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IX. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása

IX. 1. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:

- mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, és a 
teljesítés és annak maradéktalan elszámolása is megtörtént;

- a Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
megállapodása szerinti időpontban;

- Vevő a jelen szerződést felmondja vagy attól eláll;

- Eladó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

IX.2.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő - a jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken 
túlmenően -jogosult a jelen szerződéstől - mérlegelése szerint - részben vagy egészben elállni, 
vagy választása szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen - de nem 
kizárólagosan - ha:

IX.2.1. Eladó bármely kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe esik, vagy 
a késedelmi kötbér eléri a maximumát;

IX.2.2.  Eladó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és 
- amennyiben a hiba orvosolható - azt a Vevő által a jelen szerződés szerint 
meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

IX.2.3. az átvételre felkínált Eszközök közül legalább 4 (négy) darab hibás teljesítéssel érintett;

IX.2.4. Eladó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi, és az 
Vevő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy 
Eladó a Vevő felhívására a szerződésszegést a jelen szerződés szerint meghatározott 
póthatáridő alatt nem orvosolja;

IX.2.5. Eladó a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően 
megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés fenntartását 
lehetetlenné teszi.

IX.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani 
- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) az Eladóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel; vagy

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja kb) alpontjában meghatározott 
valamely feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
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IX.4. A Vevő (a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján) köteles továbbá a szerződést felmondani vagy attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően Jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból.

IX.5. A Vevő felmondhatja a szerződést vagy attól elállhat a Kbt. 143, § (1) bekezdésében foglalt 
esetek bekövetkezése esetén.

IX.6. Eladó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben annak 
jogszabályi feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását megelőzően - 
amennyiben a szerződésszegés orvosolható az Eladó írásban ésszerű, de legalább 15 (tizenöt) 
munkanapos póthatáridőt köteles a Vevő részére biztosítani.

IX.7. Felek rögzítik, hogy a jelen, IX. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 
Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok 
és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, elszámolási kötelezettség).

IX. 8. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában
foglaltakra figyelemmel módosítható.

X. Vis maior

X. 1. Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior
miatt került sor. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem 
látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és 
amely a szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza. így például terrnészeti katasztrófa, 
háborús események, embargók...stb. Nem minősül vis maiornak az olyan sztrájk; üzembezárás, 
munkamegtagadás, amely az Eladót, illetve az Eladó szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítésében közreműködő harmadik személyeket érinti.

X.2.  A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis maior 
bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A vis maior 
bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell.

X.3.  A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával, vagy késedelmével okozott kárért a mulasztó Fél 
anyagi felelősséggel tartozik.

X. 4. A jelen szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt időtartammal
meghosszabbodnak.

XI. Bizalmas információk

XI. 1. Az Eladó titoktartásra kötelezett, és a Vevő írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül nem adhat
át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot vagy más információt, 
amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Vevőtől a szerződéssel kapcsolatosan, akár a 
szerződés megkötését megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után 
kapta azt, hacsak a jelen szerződésben nincs máshogy meghatározva. A fentiektől függetlenül 
az Eladó átadhat alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és más információkat, 
amelyeket a Vevőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó szerződés szerinti 
teljesítéséhez szükséges, mely esetben az Eladó az ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje 
a bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan ahhoz, ahogy Eladó erre kötelezve van a jelen szerződés 
szerint.
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XI.2.  Eladó fentiekben meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információra:

(a) mely a jelen szerződés aláírásakor nyilvános vagy azt követően közismertté válik úgy,
hogy az nem róható fel az Eladó hibájaként, 

(b) amelyről bizonyítható, hogy az Eladó birtokolta a titoktartási körbe vonásakor és korábban 
közvetlenül vagy közvetve nem a Vevőtől került a birtokába, feltéve, hogy ezen 
információ nyilvánosságra hozatalára jogosult;

(c) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat rendelte el;

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé az Eladó számára egy harmadik féltől, aki 
nem kötelezett titoktartásra.

XI.3. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen
szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

XI.4. A szerződés jelen, XI. fejezete szerinti rendelkezései, követelményei a jelen szerződés bármely 
okból történő megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül irányadók.

XII. Értesítések

XII. 1. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő 
szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) fax útján vagy tértivevényes postai levélben vagy 
e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.

Vevő kapcsolattartója:

- Hév: Zöldi-Kovács János
- Cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
- Tel.: +36-20-256-1821
- e-mail: zoldi-kovacs.janos@kemenysepro.hu

Eladó kapcsolattartója:

- Név: Péterfi Balázs
- Cím: 1238 Budapest, Grassalkovich út 160.
- Tel.: +36-30-461-7400

Fax: 36 19202921
- e-mail: ajanlat@sysprozrt.hu

XII.2. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, ha:

- fax esetén az érintett Fél fax-számát is tartalmazó, a sikeres kézbesítést igazoló 
faxnaplóban megjelölt időpontban;

- e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;

- a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a tértivevényben 
megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok 
„nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” 
jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a postai visszaküldés napjára 
vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni.

Xn.3. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek tudomásul 
veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják el.
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Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a 
másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek 
a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli.

XIII. Egyéb rendelkezések

XIII. 1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától hatályos 
megállapodását tartalmazza.

XIII.2. Vevő és Eladó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is együttműködnek. 
Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, 
valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő 
minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, 
hogy a szerződés teljesítése során egymással a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott módon megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű 
teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben - 
különös figyelemmel a jelen szerződés előírására — elvárható.

XIII.3. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független Szerződő Felek. A Felek 
egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik Fél képviselőjének 
tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a szerződésre hivatkozással, vagy 
egyébként olyan megállapodást kössön harmadik személyekkel, amely a szerződésben 
foglaltakkal, illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal össze
egyeztethetetlen, illetve a szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti.

XIII.4. Eladó kijelenti, hogy az Eladó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll fenn olyan valós 
vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a Vevő részére nyújtandó 
szolgáltatásokat érintené. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy tulajdonosi szerkezetében, 
és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban 
a Vevő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény 
szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

XIII.5. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a jelen szerződés teljesítésébe 
bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem 
áll fenn.

XIIL6. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Eladó általi teljesítése nem jelenti, 
és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely 
valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél 
tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.

XIII.7. Amennyiben a jelen szerződés bánnely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, 
a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben marad, kivéve, ha az érvénytelen 
rész nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek szándékainak és céljainak elérésére. Felek 
megállapodnak továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 
kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a 
Feleknek a korábbi rendelkezésben meghatározott szándékait fejezi ki.

XFII.8. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá 
az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az 
említett változásokról az érintett Fél a másik Felet ■ az eset körülményeitől függően - vagy 
előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 
(bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési 
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kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó 
Felet terheli a felelősség.

Xin.9... Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez
szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.

XIIL10. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének határideje 
munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor - a Felek kifejezett, eltérő megállapodása 
hiányában - akkor az esedékesség időpontja a követő első munkanap.

XIIL 11.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1-5. számú 
mellékletek; a jelen szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes.

A jelen szerződés mellékletei:

- 1. számú melléklet: műszaki elvárások

- 2. számú melléklet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 136. § (2)
bekezdése szerinti meghatalmazás [amennyiben Eladó külföldi 
adóilletőségű személy]

- 3. számú melléklet: nyilatkozat alvállalkozókról

- 4. számú melléklet: az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek

- 5. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat

XIIL 12.Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült, A szerződéssel kapcsolatos 
valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni. Felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott, az Eladó által átadandó 
valamennyi dokumentációt is magyar nyelven köteles Eladó a Vevő rendelkezésére bocsátani; 
ennek megfelelően Eladó köteles az összes, általa átadandó anyag, dokumentum magyar nyelvű 
fordításáról saját költségén gondoskodni, továbbá Eladó korlátozás nélkül felel az esetleges 
fordítások nyelvi és szakmai helyességéért.

XIIL 13.A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mindkét Fél általi 
aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek egyebekben 
rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos jogszabályokkal összhangban 
értelmezendők és alkalmazandók.

XIIL 14.Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság jogosult.

XIIL 15.A jelen szerződés 5, azaz öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 
Vevőt 4, azaz négy, Eladót 1, azaz egy példány illet meg.

17



Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.

ügyvezető 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 

Kft.
Vevő

SYSPRO Informatika Zrt. 
1238 Bp., Grassalkovich út 150. 

Adószám: 23520774-2-43

Vas Attila 
vezérigazgató 

Syspro Informatika Zrt.
Eladó
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1. sz. melléklet
Müszakielvárások

Gyártó Cszöz megnevezése/leífása tíkfcszám db I

LettöVfl CmSTER SZERVEREK; ThfekSfstera SR590 - 3yr WarrenH' JX^MCTOIWW 2

Lenovo ThinkSystem SR59Q 2.5” Chassis with 8 or 16 Bays 2

Lenovo Intfij Xeon GoW 5220 Í8C ilSVi 2.2GHz Prcsessor rs-'hr. A

Lenovo ThinkSystem 64G8 TruDDR4 2933MH2 (2Rx4 1.2V) RDIKM B4H4 16

Lenovo ThinkSystem 2U/Twr 2.5" SATA/GAi 0 B^y Psc-nbr = AUf?A 2

Lenovo Select Storage devices - no rnnfigurect RAID required 5977 2

Lenovo ThinkSystem RAID 730-81ICB r'Je 12Gb AUNH 2

Lenovo ThinkSystem 2.5" PM16458 800GB Mainstream SAS 12G& Hot Swap SSD 79H:! A

Lenovo rh.rr SyXprj, 9’550 .6 ‘-t-i'L Au-r . 8262 2

Lenovo ThinkSystem lOGb 2-pon;SF-’- I.'Li .ALW ~i

Lenovo ThmtiSystsffl 430-8e SfiSfSfiXK l?Gb KPA AUHR 2

Lenovo ThinkSystem Broadcom 5719 IGbE Rj45 4-Port PCIe Ethernet Adapter flUZV -

Lenovo ThinkSystem 750W(230/115V) Piaönum Hot-Swap Power Supply ÁXE6 A

Lenovo 2.8m, 10A/100-250V, Ci3 to C14 Jumper Cc-d 6311 4

Lenovo ThinkSystem Xtlarity Controlter Standard to Enterppse Upgrade AÖPW 2

Lenovo TliinkSystan Toolless Sfide Rail Kit with 2l Q t. AXCH 2

Lenovo ThinkSystem 2U left EIA Lalrh «■?, rs AURO 2

lenijtfo Feature Enable TPM 1.2 rWIl 2

Lenovo ThinkSystem SR590/SR to n :h B4Nr 7

Lenovo ThinkSystem SR550/SR590 W-i Lenovo LPK AWF3 2

Lenovo ThinkSystem SR590 Ftet 8x2,5”HDD BP totok LT i.\EL 2

Lenovo XUL Tt..¥.ui(' A<,ce3s Lab;® AUTA 2

Lenovo ThinkSystem SR590 Lenovo Agency label BORQ 2

Lenovo ThinkSystem 8-1 d 5" HDD F.Ti AVEQ 2

Lenovo TninlS/sbm 1x2 zT” HLD tote AVEN 12

Lenovo Lenovo ThinkSystem 2.U CPU Entoy Heabink Ause 4

Lenovo ThinkSystem 4R CPU HS Clip AVJ2 4

Lenovo ThinkSystem common Intel Label ATO r

Lenovo ThinkSy'Stem SR590 6038 Fan module A.XE9 2

Lenovo Jbini Tf.jf' koyaity for 2xlOGb SFP+ PHY Solution A'TK 2

Lenovo ThinkSystem large Label for non-24x2.5'VÍ2x3.5'’/10^x2.5'’ AÜTV 2

Lenovo ThiinkSystera Response time Ser <. L !• H * AWF9 2

Lenovo ThinkSystem SPS’JC £e. /re iar 111 AXEN

Lenovo ThinSystem SR,59O Mode) numbe. i atm AXEP -

Lenovo ThinkSystem EIA Piate with Lenovo Logo . .AW7K 2

Lenovo Pactege for SR55O/SR59Q AVll 2

Lenovo ThinkSystem 750W Platinum RDN PSU Caution Label AVWJ 2

Lenovo Lenovo ThinkSystem 2Li 3FH Riser Dummy AURT 2

Lenovo Lenovo ThinkSystem M3.5" Screw for EIA AUSA 8

Lenovo ThinkSystem M3.5 Saew for Riser 2x2pcs and Planar Spes AORR 20

Lenovo
Companion Part for XClarity Controlter Standard to Enterprise Upgrade in
Factory

6173 2

Lenovo Feature Enable TPM on MB 80ML Z

Lenovo Lenovo ThinkSystem 2U 2FH Riser Bracket AURP 2

Lenovo ThinkSystem 4-7 sequence Label for 2U 2.5" AUTF 2

Lenovo ThinkSystem 12-15 sequence Label for 24x2.5"Chas5is AUTY 2

Lenovo Configuration ID 01 A2HP 2

Lenovo Configuration Instruction S37<Mi 2

Lenovo ThinkSystem RAID 730-811GB Cache PQe 12Gb Adapter placement AVE8 2

Lenovo Controller 01 A2JX 2



Lenovo '• . >i< - '• 1Ó L A2HP 2

Lenovo BÍCÍÍÖP . 7 . oLV  =77 ~’7 - 2',' • ’7^=;.a.'c 1

» ", ■ „ f 'PL,' . „ L -n - 7 = .' 1

Lenovo Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2,1G)- ‘ B4HT 2

"V 7 . < z " i. - AUND 4

Lenovo ' >7 .! r. ./r- - - ‘7 V ■ AURA 1

Lenovo " " 597 1.

Lenovo ! 0- , „ > L^, . -"L 7 O AUB-i 1

Lenovo ' • I- 2.5” 600€B lOK SAS 126b Hot Swap 512! Ho ; AULZ ,5

Lenovo • . V, o " •' <16 per ? r . B263 1

Lenovo f ‘ ' 1 0 0 2 '.. f ■! » - • . Aua 1

Lenovo f r 7- e.- < 04 iw AUKR 1

Lenovo r >' t t..- - .< r, AUZX 1

Lenovo '•-,7 "7,-,' 77=,--( 1 ten.,' tel L-ep r' c , Axee 1

t 2.8m, 10A/100te50V, C13 to C14 Jumper Cord 6311 2

Lenovo 3 Erferprtse Upgrade AUPW 1

Lenovo " , ! r I r L>'- “ ' ?■: 2 • ’ AXCH 1

Lenovo ThinkSystem 2Lf left EIA Lateh Stendard AURD 1

Lenovo • a L 7 Í bOM3 1

Lenovo TOnkSystem STS'v. : c 04KF 1

Lenovo ThinkSystem SR550/SR590 WW Lenovo LPK AWF3 ..............Í..............

Lenovo ~ . - - ii SR590 -<l , ’2 r' 7 A7E I

Lenovo ' ' V n it - • Í AÜTA

Lenovo BORQ Í

Lenovo . .nip, , rf f,i ,p y.. .• ÁVEQ 1

Lenovo "',L-<7v.'7 hite- > AVEN 3

Lenovo itry Heatsink .,-zX 2

Lenovo ThinkSystem 4R CPU HS CSip AVJ2 2

Lenovo ThinkSystern common Intel Labef AlJTl 1

Lenovo ThinkSystem SR5S0 6038 Fan module AXES 1

Lenovo ThinkSystem Intel Royalty for 2x1061 ‘ ~ AXFK

Lenovo ThinkSystem la t" t"' i-r-r- j -y AUTV I

Lenovo ; T pz<, ",(3; ---.'.a-,,- -JV- AWF9 ............................................... -

Lenovo t' 7 ' • , Sk ' ’ce lab 7 > AX£N i

Lenovo 1 ■' f m ' t’l;. 1 - ’ ' , AXEP 1

Lenovo t S ,|i . , , ! 1 AVWK

Lenovo = ' '’77"7> AVli 1

Lenovo TrankSystfim 7,50V/ Piatinum RDM PSU Caution Lui ! AVWO 1

Lenovo Lenovo ThinkSystem 2U 3FH Riser Dummy .AURT 1

Lenovo Lenovo ThinkSystem M3,5" Screw for EIA AU5A 4

Lenovo Th< -1 7 ' ', Í ■... Pvu- Lz 7 > . lu • AURR

Lenovo
Companion Part for XClarity Controter Standard to Enterprise Upgrade in 
Factory

873 1

Lenovo ■ r > Je *" ' 1 ' BOML 1

Lenovo m’ S -7v5' jC '7h ' -s AURP I

Lenovo 1 t.. , - . . .£z, , „ - - Í 1

Lenovo ThinkSystem 12-15 sequence Label for 24x2.5"Chassis AteY 1

Lenovo Configuration ID 01 7HP 1

Lenovo > ,-zi Ort in-i< jction S374CM1 1

Lenovo ThinkSystem RAID 730-811GB Cache PCIe 12Gb Adapter placement 1

Lenovo Controller 01 A2JX 1
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Lenovo Cortfiguration ID 01 AZHP 1

Lenovo .'x«n0 : >,es vv~ .hi/LL LO'-’-j "íj -n Drojf SFF 7Y7SCTO1WW 1

Lenovo ‘.eno’V. (V-i zfv-a, 1 838t 1

Lenovo S4O9 1

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE4000^ HIC, 12Gb 3Aö,4-p.-v-í": B4B8 :i

Lenovo Lenovo ThinkSystem DETOOO^ Controler 8GB B4fiB 2

Lenovo LenovoThinkSystem uc . m anGJ. n.,' S' ’ Bser 1

Lenovo ZmExtet.S. n.r>"- AU 18 Ki

Lenovo Lenovo ThinkSystem Storage USB Cab<e U r * > S4BP 1

Lenovo 1,5m, 1QA/100-250V, C13 to lEC 320-C14 Rack Power Cabte r.-iji 2

Lenovo Lenovo ThinkSystem Storage Rack Mount Kit 21J24/4U60 B38Y 1

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE Series Ship Kit (RoW), 2U 84.AR 1

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE4000H SMID Controlier Base Setting B4MD 5

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE4000H Base So lUlf- B4Q5 1

Lenovo Lenovo Third 4,-; i-f v .mi'xp’u ‘ BHAW 1

Lenovo Lono'o'i ThinkSystem Storage SFF Drive Filler B3SZ 17

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE Series 2U24 End Cap Kit (Pair) B4AY 1

Lenovo itou’ 1 T,! T ‘Smn 1? *.2“ BABG 1

Lenovo Lenovo TninkSysiem DESeries DE4000H Product Label B4BH 1

Lenovo G n, ,-itui hrl* i. -LCsOi"! - FF L „U "lon Lr, '>, ry •7Y68O01WW 2

Lenovo Lenovo ThinkSystem Storage 2U24 Chassis B38L 2

Lenovo i n>'. S'/0 m D‘ s. 1 'Í panto H •MBS 4

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE Series 1.8TB lOK 2.5" HDD 2i J 8482 48

Lenovo 2m Extemai MiniSAS HD 8644/MiniSF , r K1' " * ’ AU18 4

Lenovo l.Sra, 10A,/100-250V, CIS to lEC 320-C14 Rack Power Cabli 6201 4

Lenovo Lenovo ThinkSystem Storage Rack Mount Kit 2U24/4!Jh(i B3SY 2

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE Sr I- ■ Wf t; Rj’”-) "^1 B4AR 2

Lenovo J -J Tn . „'wter! Sr.'.-j...- f - ’ dO.n; vj B4AW 2

Lenovo 2U24 Expansion System Labels 84F.D

Lenovo Lenovo ThinkSystem u 3( l JtoVS i-o r. r B4BC 2

Lenovo Lenovo ThinkSystem DE Series 2U24 End Cap Kit (Pair) 84AY 2

Lenovo Branch Cache Server ; ThinkSystem, ST550 - 3yr Warranty .'•mrv’Yto.to 4

Lenovo ThinkSystem ST550 Z ' "h r.' • AVS6 4

Lenovo Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2 JGHz Pimcessor B4HT 4

Lenovo ThinkSystem 16GBTnjDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM BAKZ 16

Lenovo ThinkSystem ST550 2.5** SATA/SAS 8-Bay Backpttn- ÁVRS 4

Lenovo Select Storage devices - no configured RAJD required 5977 a

Lenovo ThinicSystem RAID 730-811G8 Cache pae 12Gb Adapter AUKH 4

Lenovo ThinkSystem 2.5” 1.2TB lOK SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD AU«1 12

Lenovo ThinkSystem 750W (230/115V) Platinum Hot Swap Power Supply AWFS 8

Lenovo 2,8m, 1OA/23OV, C13 to CEE7-Vn (Europe) Line Cord 6212 8

Lenovo ' 1 ‘ - > ' • V/r ! rpiid Í qr, AUPW 4

Lenovo - j.u Ei . G-> • , ■ BOMJ 4

Lenovo Disable IPMTr : •' ( B7XZ 4

Lenovo ThinkSystem ST550// v B«1 4

Lenovo 4Ü 2.5" HDD Conf HDD Sequence Label (0-15) AVSX 4

Lenovo ’ A .to . vT G AVEK ..

Lenovo I' 1.^ • u" HIT r" AVEQ 4

Lenovo ThinkSystem large Labe! for non-24x2.5'712x3.5’710x2.5’‘ AUTV 4

Lenovo r- r > S'. .,-1- -'.T-r.. - to'd *2 4
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Lenovo L' , o >, ■ 1 4

Lenovo ., - LL' ' - m -t AVSK 4

!.enovo ‘ 'L : . *• -> - c. a ’ J " . .1 • ■. AURR 52

Lenovo - • Lv r,.-;' - AVRW 4

Lenovo V O,. . AVS2 4

. - - . .1’ i AUSS 4

Lenovo ST550 Agenq/ Label 4

Lenovo
Companion Part for XClarity Controlier Standard to Enterprise Upgrade in 
Factorv

Bi73 4.

Lenovo ST t o,.- AVSY 4

Lenovo ‘O'. ■■ m- . j; - .■ - Label Li AWF9 4

Lenovo Package for ST550/STSSS AVSG 4

Lenovo to. Cl. „S' AVSO -f

Lenovo 75QW Platinur i t to .. i • ' AVSJ 4

Lenovo ' ; .1 "* , - .t 1 AVRL 4

Lenovo 4U Midia Bay Dummy ,AVRT 8

Lenovo n: O' ‘ - to i 'd L' L ■ toL L .m ,ö,VS8 4^-

Lenovo . . . , p C.to: !- L V n ' L 4

Lenovo ' . : r irir Ito í j V* iVl"! 4-

Lenovo t , m m 2 i 6130 4

Lenovo , 1 r V r . A2HP 4

Lenovo 1 .ir ■ Cl 'V ■ ' 4

Lenovo ThinkSystem RAID 730-8t IGB Cache PCIe 12Gb Adapter placement AVE8 &

Lenovo ■ -.1 .(.to i A21X 4

Lenovo Configufac". TCm- ,toHP 4

Különálló egységele

IPTHERMO
IPTHERMO SBC-301-X02, iTHERMET HŐ ÉS PARAHÉRÖ, LCO 
KnEtZÖ, 1923-18. R4

SBCAOI-XO? 9

Vrnware , >m ' • **»'m , . oic ‘ i ‘too to o *' í Sv* -o,l 7S06003CWW 1

Lenovo RTl.SkVA 2Ü Rack or Tower UPS (200-240VAQ SS941KX 3

Lenovo l£D UPS Network Management Card 46M4110 3

Lenovo 4.3ra,10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) Line Cord I _ '■

Kelt: 2020,01,20. SYSPRO Informatika Zrt, 
1238 Bp,, Gfassaltovfch út 160.

Adószám: 23520774-2-43

.1 
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott (név, beosztás), a  (cégnév)
(székhely: ; cégjegyzékszám: ;
adószám: ; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és 
büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) 
foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság mint Eladó és a FŐKÉTÜSZ 
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. mint Vevő között „Szerver eszközök és szolgáltatások beszerzése” 
tárgyában (dátum) napján kötött szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi 
alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a 
hivatkozott szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.

Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett 
alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó! a szerződéskötést követően megnevezett és 
a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégj egyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett 
alvállalkozó ! a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötést követően megnevezett 
és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó 

,20 ...............

SYSPRO Informatika Zrt.
 2238 Bp,, Grassalkovich út 160.

Eladó cégszerű aláírása Adószám: 23520774-2-43
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4. sz. melléklet

Az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Ax eljárást megiHcfitó felhírásbaB előírt aikalaiassági előírások voaatkozásábim bemutatott szafceiHlíerek

A nj-ilatfeozatot be kívánom aj«itani.

NyilaÜiozoia, hogy az eljárást meginditó felhn-ásban előírt alkahaassági előfrások vonatközásáhaa sx alábbíaldjaii felsorolt szakembert ekeit 
tófáaom bejiiQtatEi, valamint nvertesséoüiik ssetói bevonni a szerződés teljesAésebe:

Eljárást megÍHclitó felBirás alkalmassági követeiménél, előíró 
pontja, illetve az aikalmassági követelniéay megnevezése

A szakember neve

Szakértővel jogviszonyban szervezet megnevezése

Szakértő jelenlegi jo.gviszonya a megjelölt szervezettel

Eljárást megittdítő felbívás alkalmassági követetméayt előíró 
ponlja, illetve az alkalmassági követeimény megnevezése

A szakember neve

Szakértővel jogviszonyban állói szereezet megnevezése

Szakért-ő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szeiv’ezettel

Eljár.ást megindító fe'Ibívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

A szakember neve

Szakért ővel jogviszonyban álló^ szeiv'ezet megnevezése

Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

M/'l-c) Microsoft Certified. Soíutioas Expert Server Infrsstactnre 
aiíQŐ'SÍÉéssel rendelkező szakember

Négele Tibor

3 for IT Keresfcedelaii és Szolgáltató Kft,, Magyarország 1211 
Budapest, Száliftd Utca 7.

Munkaviszony

M/l.b) Microsoft Certified IT Professional Vírtoalizaöon Adaiinistrator 
mmásiiéssel rendelkező szakember

Nagy Lagos

3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,, Magyarország 1211 
Bíidepesfi Szállító Utca 7.

Mnakartszony

M/l .aj Vblware VCP misősftéssel rendelkező szakember

Hencz SzsboÍGS

3 fon IT Kereskedelmi ss Szaloáltató Kft., Magyarország 1211 
Budapest, Száliftó Utca 7.

Munkaviszony
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5. sz. melléklet

................................................................ Átláthatósági nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Név: Syspro Informatika Zrt.
Székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 160.
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-047176
Adószám: 23520774-2-43
Képviseletében eljár: Vas Attila vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal

Alulírott Vas Attila, mint a Syspro Informatika Zrt. (nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult 
az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján felelősségem tudatában 
az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem.
(A nyilatkozat L, II. és III részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz 
vagy az I, vagy a 11, vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.
Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek, mert megfelelnek a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVl. törvény 3, § (1) bekezdés l.a) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősülnek. (A megfelelő aláhúzandó!) 
az állam,
a költségvetési szerv,
a köztestület,
a helyi önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás,
az egyházi jogi személy,
az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik, 
a nemzetközi szervezet
a külföldi állam, a
külföldi helyhatóság,

a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság.
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II.
Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezetek

1. Az általam képviselt szervezet Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről 
a II- 2. pontban nyilatkozom, és a

b) az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: az Európai 
Unió valamely tagállama:
Magyarország
egyéb: , vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: , vagy
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ,
vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: 

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni!)

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, amelyről a 11. 3. pontban nyilatkozom és

ad) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a II. 
4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és 
idő

Anyja neve Részesedés mértéke 
%-ban

1. Molnár Klára Budapest, 
1959.05.22.

Balog Klára 57

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi 
társaság:

vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó!)
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Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül 
annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak

vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül.
(A megfelelő aláhúzandó!)

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnak befolyással, szavazati 
joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet átláthatóságáról

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnak befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és adóilletőségük:

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Szervezet 
adószáma

Részesedés 
mértéke %-ban

Adóilletősége

1. Cooperatio Invest Kft. 26344379-2-41 76 Magyarország

4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os 
tulajdonnak befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosa(i):

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Tényleges 
tulajdonos

Születési hely 
és idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %- 

ban
1. Cooperatio Invest 

Kft.
Molnár Klára Budapest, 

1959.05.22.
Balog Klára 76

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak 
minősül / nem minősük
(megfelelő rész aláhúzandó)

III.
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Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Az általam képviselt szervezet (A megfelelő aláhúzandó!)
civil szervezet vagy
vízitársulat
átlátható szervezetnek minősül az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint, 
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az III. 1. a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

Ssz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés mértéke 
%-ban

c) A in. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről 
a III. 2. pontban nyilatkozom.
eb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, amelyről a III. 3. pontban nyilatkozom.
cc) nem minősül(nek) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak.
a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ca), 
eb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a III. 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Tényleges 
tulajdonos

Születési hely 
és idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %- 

ban
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3. Nyilatkozat a III. 1. b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Szervezet 
adószáma

Részesedés 
mértéke %-ban

Adóilletősége

3.2. A 111.1. b) szerinti szei-vezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
A b) pont szerinti szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi társaságnak (ha egyik 
szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem kihúzni)'.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-OS tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó 
szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó 
részesedéssel rendelkeznek

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Szervezet 
adószáma

Részesedés 
mértéke %- 

ban

Adóilletősége tényleges 
tulajdonos(ok)

tényleges 
tulajdonos 
születési 
helye és 

ideje

A fenti táblázatban felsorolt szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi társaságnak 
(ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem 
kihúzni): ..................................................................................
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■h I

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, 
amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, 
akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 
napon belül megküldöm a  részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem 
minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 
nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2020. március SYSPRO Informatika Zrt.
1238 Bp., Grassalkovich út 160.

Adószám; 23520774--2-43

törvényes képviselő neve: Vas Attila 
Syspro Informatika Zrt.
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3. sz. melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott Vas Attila vezérigazgató (név, beosztás), a Syspro Informatika Zrt. (cégnév) (székhely: 1238 
Budapest, Grassalkovich út 160; cégjegyzékszám; 01-10-047176; adószám: 23520774243; a 
továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban 
visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság mint Eladó és a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. mint Vevő között „Szerver eszközök és szolgáltatások beszerzése” tárgyában 
2020.03.17. (dátum) napján kötött szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja 
bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.

Az alvállalkozó megnevezése: 3 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Képviselőjének neve: Csik Péter ügyvezető
Székhely: 1211 Budapest, Szállító u 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-956499
Adószám: 23174878243
Telefon: +36 22 534 260
Telefax: -
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett 
alvállalkozó ! a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötést követően megnevezett 
és a teljesítésbe 2020.03.17. (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégj egyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett 
alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó! a szerződéskötést követően megnevezett 
és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó 

,20

SYSPRO Informatika Zrt. 
„11, , „ 1 ,, , 1238 Bp., Grassalkovich út 160.Eladó cégszerű alairasa® Adószám: 23bZ0774“2-43
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4. sz. melléklet

Az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek

Nyilatkozat bemutatott szakemberekről

Az eljárást megindító felhwásban előírt alkalmassági előírások TOntattozásában 'li«matatott:Saakemljei«k

M; A njüatkozatot be kívánom n^jtani.

Nyílatiíozom, hogy az eljárá^st me^omdfto feUróásban előút^^alkahnassáoi előírások vonattozásafaan az alábiiaHj'an. felsorolt szakemberiekejt 
kívánom bemutaöii, valamint nyertessegank esetén bevonni a szerződés teljesítés-ébs:

Elj:árást meginditó feBbív-ás alialmassági kOTetelmenji; előíró 
pontja, ffleh.'-e az alkalmassági 'követelmény megnevezése

A szakember neve

Szakértővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése

Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Eljárást meginditó felhívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, íUétve az alkalmassági követeimény megnevezése

A szakember neve

Szakértővel jogviszonyban, áHó szersfezet megnevezése

Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel

Eljárást megindító feUiívás alkalmassági követelményt előíró 
pontja, illetve az alkalmassági követelmény megnevezése

A szakember neve

Szakértővel jo^gviszonyban álló szervezet megnevezése

Szakértő jelenlegi jog^iszonj'a a megjelölt szervezettel

M/l.cl Microsoft Gériffifid SoiuticHis' EKseft Server lofrastactiire- 
minősítéssel rendelkező szakember

Négete Tibor :

3 for rr Kereskedelmi és. Szolgáltató Kft,, Magyarország-1.2IT \ 
Budapest, SzáUíto Dtca 1.

Munkaviszöny

Microsoft-Ceitífed IT-Professitmal Wtoalftaöim-Admmistrátor 
minősítéssel rendelkező szakember

Nagy Lajos .

3 for IT Kereskedelmi és S zoigaltato Kft., Magyarország 12 M ' 
'Budapest, Szállító ütca 7.

Munkaviszony

M/l.aS VMware VCP loinösítéssél rBnöélSező szakember ■

Hencz Szabolcs

3 fer IT fereskettelmi és. Szolgáltató Kft,, M.agyarorszag 1211 
Budapest, Szállítő ütca 7.

Munkaviszoiw

SYSPRO Informatika Zrt. 
1238 Bp., Grassalkovich út 160.

Adószám: 23520774-2-43
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