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A  döntésre az SZMSZ szerint hatisk . rrel rendelkezik: 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 

Az SZMSZ szerint véleményezi: 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tiny:Inds és a döntés tartalminak részletes ismertetése 

A  tárgyi eljárás célja, hogy a Szolgáltató speciálisan képzett mérnökei támogatást nyújtanak a 
szerver, operációs rendszerek, továbbá az üzemelő szerver platformok  (Windows,  Linux, 
unix, aix) és hálózati infrastruktúra problémáinak elhárításához.  A  támogatás kitetjed a köz-
ponti szerver HW átkonfigurálási igényekre és tárhely optimalizálására, valamint a meglévő 
alap szoftver platformok újrainstallálási ás frissítési feladataira is többek között. Az eljárás 
keretén belül az Ajánlattevők évi  240 bra  időtartamban helyszíni vagy távvezérléssel történő 
munkavégzésre, tanácsadásra és más rendszermérnöki feladatok ellátására tettek ajánlatot. 
Ajánlattevők vállalták, hogy hivatalos és írásban megerősített rendszermérnöki támogatási 
igényre reagálnak is az igényelt beavatkozást haladéktalanul,  de  legkésőbb  2  órán belül hely-
színen vagy távvezérléssel megkezdik és folytatják a jelzett probléma megoldásáig. 

A  szolgáltatás -  12  hónap határozott időtartamra vonatkozó - becsült értékére tekintettel (brut-
tó  4.750.000,- Ft)  a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a 
továbbiakban: Szabályzat) DC. Része szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra.  A  Sza-
bályzat  20.1.  pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési 
beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, 



ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdaság társaságok részére került 
megküldésre. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági társaságok az alábbiak: 

• Flaxcom  Holding  Elektronikai is Kereskedelmi Zrt. 
(1149 Budapest,  Mogyoródi út  53.) 
e-mail: )@flaxeom.hu 

• PANOR Informatika Zrt. 
(1139 Budapest,  Frangepán utca  46-48.) 
e-mail: ' @panorinformatika.hu 

• Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó  Mt. 
(1149 Budapest,  Angol utca  32. 4.  ép.  2. ern.) 
e-mail:  info@kermannithu 

Az ajánlattételi felhívás a felsorolt gazdasági társaságok részére került megküldésre, továbbá 
2021.  április 28-án megjelentetésre került a www.jozsefvaros.hu honlapon. Az ajánlattételre felkért 
szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek tevékenységi körébe tar-
tozzon az informatikai rendszerek üzemetetése és a szaktanácsadás.  A  felkért szervezetek 
közül mind neves, jó hírnevű és referenciájú informatikai szakággal foglalkozó szervezet, 
melyek megbízhatónak, piacképesnek és innovatívnak bizonyultak humánerőforrásuk, esz-
köz- és gépállományuk révén, továbbá szakmai felkészültségük lehetővé teszi a felhívás mű-
szaki dokumentációjában szereplő specifikációk maradéktalan teljesítését. Az  OFTEN  cégtár 
nyilvántartása szerint működésük törvényes és megfelelő. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig,  2021.  május  6. 12:00  óráig 
-  4  darab pályázati anyag került elektronikus úton megküldésre. Az ajánlat elbírálásának érté-
kelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás" elve szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése: 

Ajánlattevő: HumanoiT Kft.  (1138 Budapest,  Madarász  Viktor  utca  47-49.)  ajánlata  2021. 

május 6-án,  11:54  órakor elektronikus úton érkezett. Az ajánlat a formai és tartalmi követel-

ményeknek megfelel.  A  szervezet működése az  OFTEN  cégtár nyilvántartása szerint törvé-

nyes és megfelelő. 

Ajánlati ár havonta: nettó  660 833.-Ft  +  178 425.-Ft  ÁFA = bruttó  839 258.-Ft 

Ajánlattevő: PANOR Informatika Zrt.  (1139 Budapest,  Frangepán utca  46-48.)  ajánlata 

2021.  május 6-án,  11:11  órakor elektronikus úton érkezett. Az ajánlat a formai és tartalmi 

követelményeknek megfelel. 

Ajánlati ár havonta:  410 000.-Ft  +  110 700.-Ft  ÁFA/hó =  520 700.-Ft 
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Ajánlattevő: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.  (1149 Budapest,  Angol utca 
32. 4.  ép.  2. em.)  ajánlata  2021.  május  6-än, 10:42  órakor elektronikus úton érkezett. Az aján-
lat a formai és tartalmi követelményeknek megfelel. 

Ajánlati  är  havonta: nettó  370 000.-Ft +99 900.-Ft  ÁFA =  469 900.-Ft 

Ajánlattevő: LOGOSZ  IT Services  Kft.  (1132 Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. em. 1.) 
ajánlata  2021.  május 6-án,  10:25  órakor elektronikus úton érkezett. Az ajánlat a formai és 
tartalmi követelményeknek megfelel.  A  szervezet működése az  OFTEN  cégtár nyilvántartása 
szerint törvényes és megfelelő. 

Ajánlati ár havonta: nettó  280 000.-Ft  +  75 600.-Ft  ÁFA =  355 600.-Ft 

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Képviselő-testület döntése szükséges. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, a „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgálta-
tás nyújtása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem ere' beszerzési eljárás lefolytatása, az eljá-
rás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása. 
A  szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet a Polgármesteri Hivatal Belső Ellátási 
Iroda informatikai feladatok előirányzatai között a 30205címen biztosított. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (XI.06.) önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési 
és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik tárgyi ügy. 

Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az 
eljárást lezáró, annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  478/2020. (XI. 3.)  Kormányrendelet L §-a értelmében a 
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-
CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyze-
tet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési ön-kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, igya döntés meg-hozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 



Budapest, 2021.  május  7. 

Pikó 
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Melléklet:  
1.sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. sz. melléklet: Felolvasólap 
3.sz. melléklet: Nyertes pályázati anyag 
4. sz. melléklet: Szerződéstervezet 

Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2021. (V.20.)  számó határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

I. a „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtá-
sa" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményes. 

2. a „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtá-
sa" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb ösz-
szegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot a LOGOSZ  IT Services  Kit  (1132 
Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. em. 1.)  ajánlattevő tette, ezért ő az eljárás nyertese. Az 
elfogadott ajánlati ár havi bruttó  355 600.-Ft. 

3. felhatalmazza a jegyzőt a határozat  2.  pontja szerinti szerződés megkötésére. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2021.  május  20. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri  Oat, 
illetve az Ön által vezetett szervezetet: 

1. Az ajánlatkérő neve,  elate: 
BUDAPEST  FOVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 
cím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Czuldcemé dr. Pintér Erzsébet jegyző 
kapcsolattartó: dr. Orgoványi András irodavezető, Belső Ellátási Iroda 

2. Ajánlattevö részletes feladatait az ajánlattételi felhívás  3.  számú mellékletét képző 
műszaki leírás tartalmazza. 

3. A  szerződés időtartama, teljesitési határidő, teljesítés helye: a szerződés időtartama  12 
hónap,  2021.  június 1-től  2022.  május 31-ig. 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása a Hivatal saját forrásából történik. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  A  szerződés szerinti feladat ellátása után 
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a szerződésben meghatározott - 
havi - ütemezésben kerül az ellenszolgáltatás kifizetésre. 

Ajánlati sir 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. Az ajánlatban szereplő Úrnak  fix  árnak kell 
lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem 
tehetnek változó  (rat  tartalmazó ajánlatot. 
Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy a nettó  är  mellett szerepeljen az ÁFA  %-ban  és 
összegszerűen, valamint a bruttó  är.  Az ajánlati Úrnak tartalmaznia kell a teljesítés 
időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot  ens  hasznot is. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának eredményfelelös megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, 
szoftver költséget, szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához 
szükséges költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési  =Mot  tartalmazhat. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, 
ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási 
kötbér mértéke az ajánlatban rögzített, ás általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás  5%-a. 
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Késedelmi kötbér: az üzemszerű működést akadályozó hiba megoldására vonatkozó 
rendszermérnöki támogatási igény bejelentését követően a hiba elhárításának  120 
percen túli meg nem kezdése esetén minden megkezdett óra után  10.000,- Ft  + ÁFA 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. 
A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra 
az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

6. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ár. 

7. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 
ajánlatot: 

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok 
tételét. 

8. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 

Ajánlattevő kizárásra kerti!, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele 
szemben fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi 
IV.  törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot és 
bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette 
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
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ha  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
f) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja,  bogy  az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták,  es  a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében 
említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus fmanszírozisa megelőzéséről ás megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. 
törvény  3.  §  38.  tényleges tulajdonos pont a)-d)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát 
nem képes megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 
h) az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény I.§  4.  pontjára. 

Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete szerinti nyilatkozat 
(e6gszerü) aláírásával. 

9.  Az alkalmassági követelmények: 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben  (24  hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetését 
— legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá 
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével — tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, mely tartalmazza a 
referenciák rövid leírását (ügyfél neve, felhasználók száma, szerverek száma, 
kontaktnév, kontakttelefon, kontakt email) 

Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő 
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-  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított  24  hónapban (feladási 
időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő 
időszakot vizsgálva) nem rendelkezik összességében  min. 2  db különálló szerződés 
keretében teljesített, egyenként legalább nettó  3,5  millió  Ft  értékű a szerződés tárgyára 
vonatkozó szolgáltatási szerződés keretében megvalósult referenciával, és 

-  ha  nem rendelkezik legalább három olyan üzemeltetés és/vagy üzemeltetés támogatási 
referenciával ahol 

• a támogatott felhasználók száma legalább  100  és 

• az üzemeltetett szerverek (fizikai és/vagy virtuális) száma legalább  10  db 

Microsoft  Partnerség igazolása 

Ajánlattevő, illetve konzorciumi partnere csatolni köteles érvényes és hivatalos 
Microsoft Partner  ID-val és/vagy partnerportál regisztrációra vonatkozó érvényes 
igazolást, az ezzel kapcsolatos gyártói támogató igazolást. 

Igazolás módja:  Microsoft  partner  ID  megadása. Ajánlatkérő részére gyártói támogatói 
nyilatkozat rendelkezésre bocsátása. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve konzorciumi partnere, amennyiben 
nem rendelkezik  Microsoft  partner ID-val és/vagy partnerportál regisztrációra 
vonatkozó érvényes igazolással. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az érvényes igazolással a 
szolgáltatás teljes időtartama alatt rendelkeznie kell. 

Ajánlattevő mutassa be azokat a szakembereket;  akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 

Igazolás módja: Szakemberekre vonatkozó önéletrajz, képzettsége, végzettségre 
vonatkozó bizonyítványok, igazolások másolatban. 

Az alkalmasság minimum követelménye(i): 

Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik 

-  2  fő olyan szakemberrel, akik a felsorolt gyártók által - legalább egy - akkreditált 
minősített szakemberek:  Microsoft,  HPE, VMware, Veeam és legalább  60  hónap 
tapasztalattal rendelkeznek szerver, adattároló, virtualizációs és adatmentési környezet 
üzemeltetésével kapcsolatban. 

10.Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárásban hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. 

11. Ajánlattételi határidő:  2021.  május  6.  csütörtök,  12.00  óra 

12.Az ajánlat benyújtásának módja, kiegészítő tájékoztatás kérés lehetősége: 
Elektronikus úton a infonnatikT•i-iJozsefvaros.hu címrc megküldve. 

Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 
ajánlatkérőtől 
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A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2021.  május  3.  hétfő,  10.00  óra, módja 
elektronikus úton a informatilca(2i2iozsefvaros.hu  e-mail  címen. 

13.Az ajánlattétel nyelve: magyar 

14.A  szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési és 
Pénzügyi Bizottságának döntését követően. 

15.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  napig kötve van ajánlatához, 
a nyerteskent ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva 
mentesülnek az ajánlati kötöttség alól. 

16.A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő  final  előírt alapvető szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlatkérő tárgyalást nem folytat. 

17.A  dokumentációrendelkezésre bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő tárgyi Beszerzési eljárásban külön dokumentációt nem készít. 

18.Egyéb információk: 
a) Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 

első oldalaként az adatlap szerepeljen (ajánlatteteli felhívás I. számú 
melléklete), amelyben közölni kell az értékelés alá kerülő adatokat az 
ajánlattételi felhíváshoz mellékelt mintában meghatározottak szerint. Az ajánlati 
árat nettó  es  bruttó összegben is meg kell megadni. 
második oldalaként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) ajánlati 
nyilatkozatot. 
harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  2.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot. 
ezt követően az ajánlattételi felhívás  9.  pontja szerinti alkalmassági 
követelmények igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek, beleértve a 
szakember végzettségéről szóló bizonyítványokat, igazolásokat is. 
ezt követően az ajánlattevei köteles esatolni a műszaki leírás szerinti jegykezelő 
rendszer bemutatását tartalmazó dokumentumot. 
ezt követően az ajánlattételi felhívás  18.  pont e) alpontja szerinti 
dokumentumok szerepeljenek. 

b) Az ajánlatot írásvédett fájlként, .pdf formátumban kell benyújtani. 
c) A  benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. 
Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, 
az üres oldalakat nem kell,  de  lehet.  A  címlapot  es  hátlapot  (ha  vannak) nem 
kell,  de  lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő sz.árnozást 
(pl. egyes oldalaknál a  /A, /B  oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a 
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható. Az 
ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban 
való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; 
Az ajánlatnalc az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
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, 

Czukkemé dr. Pinter. Étzsébet 
jegyző

 

Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia 
az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, 
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást 

• kaptak; 
d) Érvénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll. 

e) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 

cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni 
vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata; 
az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 

0  Az ajánlatok összeállításával  65  benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 

g) Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

19.  Ajánlattételi felhívás megküldésének a www.jozsefvaros.hu honlapon történő 
megjelentetésének időpontja:  2021.  április  28. 

Budapest, 2021.  április  28. 



I. sz. melléklet 
Adatlap 

»Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtáss" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevo neve: 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

Ajánlattevő adószürna: 

 

Telefon: 

 

Telefax: 

 

E-mail: 

 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

Szolgáltatás bruttó havi  &la: 

 

nettó  Ft  + ÁFA/116 = bruttó Ft/h6 

Kelt:  

[cégszerű aláírás] 
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2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet 
ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, 
hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott komipciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
af) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti,az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 
bűncselekmény; 
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot és bírságot az 
ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott, 
ej végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek. az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van fblyamatban, vagy aki személyes joga 
szerint hasonló helyzetben van; 
d)  tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 
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e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselelcmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 
j)  esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy 
korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra 
nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
tényleges tulajdonos pont a)-d)  alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes 
megnevezni, vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§ 
4.  pontjára. 

Kelt:  

 

cégszerű aláírás 
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3.  sz. melléklet 
MŰ SZAKI LEÍRÁS 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú, közbeszerzési órtélchatárt el nem érő beszerzési eljárás keretében 

Az Ajánlattevő speciáhsan képzett szakemberei támogatást nyújtanak az Ajánlatkérő szerver 
operációs rendszereinek, különös tekintettel a  Windows  szerver platformok, illetve LINUX 
alapú platformok, továbbá a hálózati infrastruktúra problémáinak elhárításához. 

Operációs rendszerek: 
Típus Operációs rendszer D abszám: 
Kliens: Windows 10 -10O 

 

Windows 7  Spl  Enterprise —90 
Szerver: Windows 2008 R2  EnteTrise 15  virtuális 

 

Linux Ubuntu 3  virtuális 

 

Linux Debian 1  virtuális 

   

A  szolgáltatás kiterjed az üzemeltetés során felmerülő központi szerver HW átkonfigurálási 
igényekre, mint például a tároló eljárások átkonfigurálására vagy igény szerinti tárhely 
optimalizálásra. 

Hardver elemek: 
Hardver típusa: 

 

Switch 9  db HPE OfficeConnect  48 1950 
I db HPE OfficeConnect  24G 

 

4  db HPE OfficeConnect 12XGT 

Firewall 
1  db  HP  ProCurve 251OG-24 
2  db Sophos UTM  9  SG310 

Storage HPE M5A2052 

 

EMC  VNX3200 

 

2  db HPE Proliant DL360 Gen9 Szerverek 

 

2  db  IBM  Series  235 
Mentő egység: _ FUJITSU  Storage  CELVIN NAS QR1006 

 

HPE StoreVirtual  3200 
Synology Rackstation NAS RS815 

A  szolgáltatás keretén belül az Ajánlattevő szakemberei évi  240  óra (megközelítőleg havi  20 
Óra) időtartamban rendelkezésre állást biztosítanak (pl.: helyszíni vagy távelérés történő 
munkavégzés, tanácsadás és más rendszermérnöki feladatok stb.). 
A  szolgáltatás kiterjed a szerverek, illetve a központi gépterem átalakítására vagy 
átszervezésére, továbbá az ezzel járó kábelezési  es  konfigurációs munkálatokra is. 
Az Ajánlattevő vállalja, hogy Ajánlatkérő (Polgármesteri Hivatal) munkarendjében 
rendelkezésre áll  2  órás reakció idővel  Microsoft Windows 2003/2008  és LINUX/UNIX 
platformjaihoz és a szerveroldali alkalmazásokhoz. 
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A  Józsefváros Polgármesteri Hivatal munkarendje: 

Hétfő: 8.00-18  óra 
Kedd: 8.00-16  óra 
Szerda: 8.00-16.30  óra 
Csütörtök:  8.00-16.00  óra 
Péntek: 8.00-13.30  Óra 

Alkalmazások: 

Alkarninzisiszolgáltatis neve Minkciója . v  . 
2008 R2 ,Igl, Adatbázis szerver alkalmazás 

Exchange 2010  standard Levelező szerver alkalmazis 
Windows 2008R2 Cluster Cluster  szerverek 
Active directory am*  szolgáltatás 
DNS Névfeloldás 
DHCP Ipchn gazdálkodás 
Linux Webszerver 
Windows 2008R2 file  szerver MP  szerver szolgáltatás 
Windows 2008R2 print  szerver Nyomtató szerver 
MDT  szerver Operációs rendszer terítő szerver 
WSUS Frissitéseket terítő szerver 
Eset  PROTECT Vírusirtó rendszer központi felügyelete 
VMware Virtuális gépek 
Veeam Mentén rendszer 
Tanúsítvány szerver Tanúsítványok kezelése 
Oracle  lOg Adatbázis szerver alkalmazis 
Zabbix Menedzsment rendszer 
Mantis Hibajegy kezelő rendszer 

A  szolgáltatás kiterjed a meglévő alap szoftver platformok újrainstallálási és frissítési 
feladataira is. Az Ajánlattevő szakemberei javaslatot tesznek a legfrissebb operációs rendszer 
javítások és kiegészítések átvezetésre és segítenek azok végrehajtásában is. 

A  szolgáltatás nem terjed ki azon rendszer szintű alkalmazás szoftverekre, melyek forrása 
felett az Ajánlattevő korlátlanul nem rendelkezhet (pl.: szakigazgatási programok). 

A  szolgáltatás magában foglalja a nagy körültekintést igénylő, vagy speciális  BIOS  is 
firmware  frissítések megtervezését, megszervezését, elvégzését  es  ellenőrzését. 
A  szolgáltatás kiterjed az összes  mär  beszerzett is beüzemelt rendszerelernre. 
A  szolgáltatás kiterjed minden a központi hardver erőforrásokat érintő beállítási  (setup)  vagy 
frissítési  (upgrade)  müveletelcre. 

A  felek külön megállapodása alapján a nyertes ajánlattevő jogosult a Hivatal  fatal 
használt rendszerek részleges vagy teljes bővítésére, felújítására, átalakítására. 

A  szolgáltatás kiterjed az aktív hálózati elemek működése során felmerülő 
problémák \konfigurációk megoldására. 
Ajánlattevő feladata, hogy a fenti rendszerekre vonatkozó hivatalos  es  írásban megerősített 
rendszermérnöki támogatási igényre  30  percen belül reagál és az igényelt beavatkozást 
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haladéktalanul,  de  legkésőbb  2  órán belül helyszínen vagy táveléréssel megkezdi és folytatja a 
jelzett probléma megoldásáig. 

Az Ajánlattevő korlátlan (a hivatali munkarenden kívüli) telefonos vagy e-mailen keresztül 
elérhető rendszermérnöki HelpDesket tart fenn, különös tekintettel a Hivatal által üzemeltetett 
LINUX alapú platformok, illetve a  Windows  platformok problémáinak gyors megoldására. 

Ajánlattevő garantálja a rendszer biztonságtechnikai jellegű problémáinak folyamatos 
elemzését, a gyártók által ajánlott biztonsági javítások és bővítések átvezetését. 

Ajánlattevő feladata: professzionális jegykezelő rendszerben vezeti a szolgáltatás során 
felmerülő igényeket és hibákat.  A  jegykezelő rendszer üzemelhet az ügyfél infrastruktúráján, 
vagy lehet az ajánlattevő rendszere is,  de  ebben az esetben közvetlen hozzáférést kell 
biztosítania az ügyfél számára. 
A  jegykezelő rendszer szolgáltatást biztosítani kell a következő időszakban: munkanapokon 
8:00  S  18:00  között 
Az ügyfélszolgálat elérhetőségét biztosítani kell az alábbi csatornákon: telefon, email, 
jegykezelő rendszer. 
Ajánlattevő köteles csatolni a jegykezelő rendszer bemutatását tartalmazó szakmai ajánlatot. 
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4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogerititulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük  at 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevök egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszerü aláírás 
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5.  sz. melléklet 

Titoktartási Nyilatkozat 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnők informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

1. Alulfrott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem 

esetén tudomásul veszem, hogy a Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök 
informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárásban foglalt feladataim ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett 
információkat titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem 
teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására. 

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok. 

3 Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni. 

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig,  de  legalább öt évig terhel. 

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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6.  számú melléklet 

VÁLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Székhely: 
Adószám: 
Törzsszárn: 
KSH számjel: 
Bankszámlaszám: 
Számlavezető pénzintézete: 
Képviseli: 
mint Megrendelő, 

másrészről a 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 

• Számlavezető pénzintézete: 
Képviseli: 
mint Szolgáltató 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15508009-2-42 
508001 
15508009-8411-325-01 
11784009-15735715 
OTP  Bank  Nyit. 
Czukkemé dr.  Pinter  Erzsébet jegyző 

(továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együttesen, mint Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 
I. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  április -én, „Szolgáltatási szerződés keretében emelt 
szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIH. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesterének a 
Képviselő-testület hatáskörében eljárva hozott  .../2021.  ( ) számú határozata szerint 
beszerzési eljárás nyertese a Szolgáltató lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan,  1.  sz. melléklete az  1.1.  pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt 
irányadóak. 

II.  A  szerződés tárgya 
2.1. A  Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott 
emelt szintű informatikai rendszermérnöki támogatás (a továbbiakban: mérnök informatikai 
támogatás) nyújtását évi  240  óra időtartamban (eves, lehívható időkeret) a jelen szerződésben 
és annak elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi fellaivás  es  ajánlattételi dokumentációban 
foglaltak szerint. Vállalkozó az eves időkeretből felhasznált és még felhasználható órák 
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számáról rendszeresen kimutatást küld a Megrendelőnek. Az eves időkereten belül Vállalkozó 
havonta legfeljebb  32  óra szolgáltatást vállal, amely kizárólag a tárgyhónapban felmerülő 
üzemszerű működést akadályozó hiba fennállása esetén léphető túl, túllépés ideje 
értelemszerűen beleszámítódik az eves időkeretbe. 

2.2.  Szolgáltatási időszak (a  7.2  pont szerinti havi díjba foglaltan): 
Hétfő:  08:00-18:00  óra 
Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek:  08:00— 17:30 

A  szolgáltatási időszakon túli munkavégzés kizárólag a teljesítendő feladat ismeretében, a 
Megrendelő kapcsolattartójának telefonon vagy írásban történő kifejezett kérésére Vállalkozó 
vállalja a feladat végrehajtását, azzal hogy az ilyen munkavégzésre fordított idő  I,5-szeres 
szorzóval kerül az eves időkeretből levonásra. Szolgáltatási időszakon túli munkavégzésre a 
Vállalkozó akkor számítja fel a  3.9  pont szerinti díjat,  ha  a munkavégzés az eves időkereten 
felül történik. 

2.3.  Feladatok részletezése: 
a) kiemelt rendelkezésre-állású mérnöki támogatási szolgáltatás, 
b) meglévő hardver elemek és hardver közeli szoftverek szakértői támogatása, 
c) meglévő operációs rendszerek és szoftver rendszerek szakértői támogatása, 

újrainstallálása és frissítése (szolgáltatás nem terjed  Id  azon rendszerszintű alkalmazás 
szoftverekre melyek forrása felett a Szolgáltató korlátlanul nem rendelkezhet), 

d) Speciális  BIOS  és  firmware  frissítések megtervezése, megszervezése, elvégzése, 
ellenőrzése 

e) biztonságtechnikai jellegű problémák folyamatos elemzése, gyártók által ajánlott 
biztonsági javítások és bővítések átvezetése, 

0  aktív hálózati elemek működése során felmerülő problémák/konfigurációk 
megoldására, 

g) rendszermérnöki támogatási HelpDesk  (Call Center), 
h) helyszíni vagy távvezérelt munkavégzés évente  240  óra időtartamban, 
i) központi szerver HW konfigurálás igények szerint, 
j) szerverek, központi gépterem átalakítása, átszervezése, a munkával járó kábelezési és 

konfigurációs munkálatok elvégzése igény szerint, 
k) rendelkezésre állás  2  órás reakció idővel a  Microsoft Windows 2003/2008 es 

LINUX/UNIX platformjaihoz és a szerveroldali alkalmazásokhoz 

A  Felek külön megállapodása alapján Szolgáltató jogosult a Hivatal által használt rendszerek 
részleges vagy teljes bővítésére, felújítására, átalakítására. 

Felek „reakció idő"-nek értelmezik art az időtartamot, amely időtartamon belül Szolgáltató a 
Megrendelő hibajegyét felveszi, és írásban visszaigazol Megrendelő részére arra vonatkozóan, 
hogy a hibajegy kezelését rögzítette és kijelölte a hiba elhárításával foglalkozó szakembert. 

III. Szolgáltató kötelezettségei 
3.1.  Szolgáltató vállalja, hogy — kizárólag — az írásban megerősített üzemszerű működést 
akadályozó hiba megoldására vonatkozó rendszermérnöki támogatási igényre  30  percen belül 
reagál, és az igényelt beavatkozást haladéktalanul,  de  legkésőbb  120  percen belül (mely a 
Szolgáltatási időszak keretei között számítandó) a helyszínen vagy — amennyiben azt a 
probléma jellege lehetővé teszi — táveléréssel megkezdi és folytatja a jelzett probléma 
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megoldásáig.  A  Szolgáltatást végző köteles minden tőle telhetőt megtenni a  problems 
megoldása érdekében és a Megrendelő köteles ebben vele együttműködni. 

3.2.  Amennyiben a Szolgáltató a  3.1.  pont szerinti esetben  120  percen belül nem kezdi meg a 
szolgáltatás nyújtását, minden megkezdett Óra után  10.000,- Ft  + ÁFA késedelmi kötbér 
fizetésére köteles. 

3.3  Szolgáltatást végző vállalja, hogy hibabejelentésre alkalmas „HELPDESK" szolgálatot 
üzemeltet, melynek elérését a jelen Szerződés  2.2.  pontjában rögzített időtartamon belül, - 
valamint halaszthatatlan beavatkozást igénylő esetekben az időtartamon kívül is - Megrendelő 
telefonon és e-mailen keresztül hibabejelentéseket tehet Megrendelő bejelentésre kijelölt 
munkatársai által. 

Megrendelő részéről hibabejelentésre jogosult személyek is elérhetőségeik az alábbiak: 

név: dr. Orgoványi  Andras  irodavezető, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

név:  Weisz  Tamás ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

név: Rusz Csaba informatikus-koordinátor, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Szolgáltató ilelpdesk elérhetősége: 
e-mail: 
telefonszám:  +36 
webes elérhetősége: 

3.4  Szolgáltatást végző vállalja, hogy évente a  11. 1.  pontban megjelölt  240  óra időtartamban a 
tervezésben is optimalizálásban jártas rendszermérnökei Megrendelő részére helyszíni 
munkavégzéssel és tanácsadással is rendelkezésére állnak. 

3.5  Szolgáltatást végző vállalja, hogy a  240  óra időkeret terhére a Megrendelő igényei szerint 
es  a vonatkozó jogszabályok keretei között tanácsadókent közremüködik a Megrendelő által 
bonyolított informatikai eszköz beszerzésekkel kapcsolatosan.  A  beszerzett eszközöket 
telepíti, valamint a jelen Szerződésben rögzítettek alapján működteti is fejleszti. 

3.6.  Szolgáltató vállalja, hogy a rendszermérnöki támogatási tevékenysége kapcsán a 
Megrendelő tevékenységének segítése céljából - jogszabály vagy e szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - kapcsolatot tart fenn az informatikai eszköz-szállítókkal, különös 
tekintettel az  1.  számú alapdokumentumban rögzített operációs rendszerek és alapszoflverek 
szállítóira. Ezen kapcsolattartás nem lehet hátrányos a Megrendelő számára. 
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3.7.  Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetett  IT  rendszerben a Megrendelő tevékenysége 
során megjelent adatok biztonságát megőrzi. 

3.8.  Szolgáltató kizárja felelősségét azokban az esetekben, melyekben Megrendelő hibájából 
vagy rendeltetésellenes, illetve szakszerűtlen használatából és kezeléséből adódóan 
hibásodnak meg  IT  eszközök, illetve nem működnek rendeltetésszerűen. 

3.9. A  Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés  11. 1.  pontjában rögzített eves  240 
rendszermérnöki munkaórát meghaladó — a Megrendelő által írásban külön igényelt szerződés 
szerinti feladatokat ellátja az alábbi ellenszolgáltatás ellenében eseti alapon: 

rendszermérnöki óradíj távolról, a Hivatal munkarendjében: Ft/óra + ÁFA 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, a Hivatal munkarendjében: Ft/óra + ÁFA 
rendszermérnöki óradíj távolról, a Hivatal munkarendj  en  kívül: Ft/óra ÁFA 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, a Hivatal munkarendjén kívül: Ft/óra + ÁFA 
rendszennérnöki óradíj távolról, hétvégén, ünnepnapon: Ft/óra + ÁFA 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, hétvégén, ünnepnapon: Fi/óra + ÁFA 
kiszállási díj: Ft/alkalom+ÁFA 

IV. Megrendelő kötelezettségei 
4.1  Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a tevékenysége ellátásához szükséges 
munkaterületet biztosítani. Megrendelő köteles Szolgáltató részére a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges bejárást és hozzáférés biztosítás. (Szerverszobába bejutás, admin jelszavak és 
kódok megadása) 

4.2  Megrendelő köteles - a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén —  7.2.  pont szerinti 
díjat a Szolgáltató részére havi rendszerességgel megfizetni. 

V.Teljesítés helye, ideje 
5.1  Szolgáltató jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységet a Megrendelő által 
meghatározott helyen köteles végezni. Egyebekben a Szolgáltató ott köteles teljesíteni, ahol 
az a szolgáltatás hiánytalan teljesítéséhez szükséges. 

5.2.  Szolgáltató jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységét a jelen 
Szerződésben rögzítettek szerint köteles elvégezni. 

VI. Teljesítés 
6.1.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés II. pontjában meghatározott 
vagy jelen szerződésben szereplő egyéb szolgáltatásokról - azok szerződésszerű, hiánytalan 
elvégzése esetén - havonta közösen aláírt teljesítésigazolást állítanak ki. 

6.2.  Amennyiben a szerződés teljesítése során a Szolgáltató oldalán olyan körülmény áll elő, 
amely a szerződésszerű teljesítést akadályozza, köteles errő l a Megrendelőt haladéktalanul 
írásban értesíti, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Szerződő  Feick 
megállapodnak abban, hogy ezekben az esetekben a  7.2.  pont szerinti díj Szerződő  Feick 
írásos megállapodása alapján csökkentett mértékben kerül számlázásra, amennyiben az 
kizárólag a Szolgáltató hibájára vezethető vissza. Amennyiben a körülmény a Megrendelő, a 
Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik Fél, vagy vis maim következtében merül fel, 
akkor Vállalkozó a teljes Vállalkozói díj kiszámlázására jogosult  es  a teljesítésre 
rendelkezésre álló időtartam a körülmény megszüntetésének időpontjától kezdődik. 
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VII.  A  szerződés időtartama, díjazás, fizetési feltételek 
7.1.  Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra,  2021.  napjától  2022. 

napjáig kötik. 

7.2.  Szolgáltató havonta  Ft/hó + ÁFA, azaz havi  forint + ÁFA díjra 
jogosult. 
7.3. A  Megrendelő a szolgáltatási díjat havonta utólag, a teljesítési gazolással igazolt 
teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla alapján  8  napon belül, banki átutalással 
Szolgáltató -nél vezetett  számú bankszámlájára fizeti meg.  A  díjból a 
késedelmi vagy meghiúsulási kötbér összege visszatartható. 

7.4. A  Szolgáltató havonta jogosult számla kiállítására. Minden esetben a számla mellékletét 
képezi a Felek által közösen kiállított teljesítési igazolás. 
Megrendelő részéről teljesítésigazolásra a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda vezetője, 
akadályoztatása esetén a helyettese jogosult. 

VHL Kötbér 
8.1.  Késedelmi kötbér:  A  Megrendelő Szolgáltatóval szemben a teljesítés késedelme esetére 
késedelmi kötbért köt ki, melynek mértéke jelen szerződés  3.2.  pontjában meghatározott 
összeg, 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés — olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős 
meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,  es  Megrendelő jogosult döntése szerint a 
Szerződést — mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül — azonnali hatállyal felmondani. 
Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített, az általános forgalmi adó nélkül számított  12  havi 
ellenszolgáltatás  5  %-a. 

8.2.  Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Megrendelő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szolgáltatótól, a kár összegébe 
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Megrendelőnek 
kára nem merült fel. 

IX.  Korlátozások 
9.1.  Szolgáltató titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, 
annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret 
vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed alkalmazottaira, munkatársaira, 
beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a titoktartásra hitelt érdemlően 
figyelmeztetni. 

9.2. A  Szolgáltató a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására 
a szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.  A 
Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos 
okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

9.3  Szolgáltató jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegéséért is teljes körű 
felelősséggel tartozik. 
9.4.  Jelen szerződés  IX.  pontjában rögzített korlátozás nem terjed ki azon információkra, 
melyek nyilvános adatok, illetve bárki számára megismerhetőek. 
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X. Egyéb rendelkezések 
10.1.  Jelen szerződés határozott,  1 dyes  időtartamára tekintettel a szerződés rendes 
felmondással nem szüntethető meg. 

10.2.  Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával, jogosult 
azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést,  ha  a Szolgáltató ellen felszámolási, vagy 
csődeljárást indítottak. Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján 
átlátható szervezetnek minősül. 

10.3  Szolgáltató teljesítési segéd, közreműködő, alvállalkozó igériybevételére jogosult, annak 
munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

10.4  Szolgáltató a szerződés szerinti feladatai végzése során a Megrendelő munkavédelmi, 
tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásait köteles betartani. 

10.5  Szolgáltató teljes kártérítési kötelezettség terheli azért a kárért, amelyet szándékos 
mulasztása, vagy jogellenes magatartása következtében Megrendelőnek okoz. 

10.6 A  jelen szerződés teljesítése érdekében Szerződő Felek együttműködésre kötelesek, és 
kapesolattartó személyeket jelölnek ki. 

név: dr. nronvánvi András irodavezető, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

név:  Weisz  Trimils ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Szolgáltató képviseletében: 
Kereskedelmi kérdésben: 
név:  
telefon:  +36 
mobil: +36 
e-mail: 

Projektmenedzser kérdésben: 
név: 
telefon:  +36 
mobil: +36 
e-mail: 

Műszaki kérdésben: 
név: 
telefon:  +36 
mobil: ±36 
e-mail: 
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akik a szerződés teljesítése során intézkedésre és nyilatkozattételre jogosultak. 

10.7.  Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 

10.8 A  Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleg felmerülő jogvitákat elsősorban békés 
módon, egyezség útján rendezik. 

10.9 A  szerződésben használt fogalmak tekintetében Szerződő Felek a szakmában szokásos, 
általános jelentést kötik ki. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi 
V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után  4  (db) egymással tartalom és  forma  szerint 
azonos eredeti példányban írták alá_ 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata  (2.  sz. felolvasólap) 

Budapest, 2021. 

  

    

Megrendelő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal 
képviseletében 

Czuldcemé dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 

Szolgáltató 

Képviseletében 

Jogi szempontból ellenjegyzem: Fedezete: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

dr. Melegh Mónika 
alieSP-05 

 

»kick  Szilvia 
gazdasigi vezető 

7 

2.r 





J. }-ac.vLa-

 

• 1.  a. melléklet 
Adatlap 

,,,Szo%Mated szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai nalmiltabb 
arkibitm" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: LOGOSZ  IT Services  Kit. 

Ajtinlattevti szókhelye: 
1132 Budapest,  Visegrádi utca 

58/A 4. em. 1. 

Ajánlattevő adósztuna: 24259686-2-41 

Telefon: +36 20 6142560 

Telefax: - 

E-mail: infoOlogoszit.hu 

 

Kijelölt kapcsolattartó: Kovács Gábor 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

szolgáltatás bruttó havi djja: 
nettó  Ft  + ÁFA/h6 = bruttó Ft/hó 

nettó  280.000 Ft  +  27% ÁFA, azaz 
75.600 Ft  ÁFA/hó = bruttó 

355.600  Ft/hó 

Kelt:  Budapest, 2021.05. 04. 

rip , ; 386-241' 
at 
7/

(1 t ea 01-4. et. 

' tn. "Itta4/  

Kovács  Gabor 
ügyvezetö 

LOGOSZ IT Services MI. 
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KERMANN 
IT I LED SERVICE 

Kennann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zrt 
telephely:  1139, Budapest,  Röppentri  U. 48. 
tel:  +36 1 445 1670 

Infe@kermann.hu 

I. sz. melléklet 
Adatlap 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 
Kennann Műszaki Fejlesztő  ea 
Tanácsadó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Ajánlattevő székhelye: 
1149 Budapest,  Angol utca  32. 4. 

ép.  2. ern. 

Ajánlattevő adószáma: 27984026-2-42 

Telefon +36 1 445 1670 

Telefax: +36 1 445 1650 

E-mail: info@kerrnann.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Szabó Csaba 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mai»: . 

370 000 Ft  + ÁFA/ hó --=  469 900 
Ft/hó 

Szoleálta ás bruttó havi díja: nettó  Ft  + AFAJhó = 
bruttó Ft/hó 

Kelt:  Budapest, 2021.  május  04. 

Kovacs Zoltan  Lajos 
vezérigazgató 

Kermann Műszaki Fejlesztő és 
Tanácsadó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
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.1.  sz. melléklet 
Adatlap 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtáss" 
tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: 

 

PANOR Informatika Zrt. 

Ajánlattevő székhelye: 

 

1139 Budapest,  Frangepán utca  46-48. 

Ajánlattevő adószáma: 

 

25119071-2-41 

Telefon: 

 

+36 (1) 646 4780 

Telefax: 

 

+36 (1) 646 4783 

E-mail: 

 

kozbeszerzes@panorinformatika.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: 

 

dr. Fodor Eszter 

Kijelölt kapcsolattartó 
elérhetősége (telefon, fax,  e-mail): 

 

_ 
Szolgáltatás bruttó havi  de: 

410 000,- Ft  +  110 700,- Ft  ÁFA/hó =  520 700,-  Ft/hó nettó  Ft  + ÁFA/hó = bruttó Ft/hó 

Kelt:  Budapest, 2021.  május  6. 

«I . 

PANOR Informatika Zrt. 
Soós Tamás vezérigazgató 
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HumanoiT Dokumentum besorolása: Árajánlat 
Ügyfél: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

1.  Adatlap 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: HumanoiT Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest,  Madarász  Viktor  utca  47-49. 

Ajánlattevő adószáma: 13606022-2-41 

Telefon: 06 1 299 0225 

Telefax: 06 1 299 0224 

E-mail: titkarsag@humanoit.hu 

Kijelölt kapcsolattartó: Kara Balázs 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

mail): 

 

Szolgáltatás bruttó havi  Oa: nettó  660.833 Ft  + ÁFA  fhb  = bruttó 
839.258  Ft/hó nettó  Ft  + ÁFAJhó = bruttó Ft/hó 

Kelt:  2021.  május  6. 

Boldog 
Árpád 

Digitálisan aláirta: 
Boldog Árpád 
Dátum:  2021.05.06 
11:52:25 +0200' 

    

Boldog Árpád 
ügyvezető 

HtunanoiT Kft. 

 

AJ-HS21-596_HumanoiT ajánlat_lózsefsirosi PMH_eme/t szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyajtása_v03 46  oldalból a(z)3.oldal 



N-4- CC: Lett 

AJÁNLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 

részére 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" 

tárgyban 

Ajánlattevő: LOGOSZ  IT Services  Kft. 

Székhely: 1132 Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. ern. 1. 

Budapest, 2021.  május.  04. 
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• ervice 
da  se7  Kit 

4 4 

9686141 I. 
___  

Kovács Gábor 
ügyvezető 

LOGOSZ  IT Services  Kft. 

1.  sz. melléklet 
Adatlap 

”Szolgáltatisi szerződés keretében emelt szint i mérnök informatikai szolgáltatás 
nytijtásan 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: LOGOSZ  IT Services  Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 
1132 Budapest,  Visegrádi utca 

58/A 4. em. 1. 
Ajánlattevő adószáma: 24259686-2-41 

Telefon: +36 20 6142560 

Telefax: - 

E-mail: info@logoszithu 

 

Kijelölt kapcsolattartó: Kovács Gábor 

Kijelölt kapcsolattartó elérhetősége (telefon, fax, e-

 

• mail): —._, _ 
Szolgáltatás bruttó havi díja: nettó  280.000 Ft  +  27%  ÁFA, azaz 

nettó  Ft  + ÁFA/hó = bruttó Ft/hó 75.600 Ft  ÁFA/hó = bruttó 
355.600  Ft/hó 

Kelt:  Budapest, 2021.05. 04. 
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4.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnők informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás vonatkozásában 

Alulírott Kovács  Gabor.,  mint a LOGOSZ  IT Services  Kft. ajánlattevő (székhely:  1132 
Budapest  Visegrádi utca  58/A 4. em.  I.) ügyvezető (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az 
ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

1.  Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, akkor 
az ajánlatunk érvénytelen. 

7.  Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződést 
megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített szolgáltatást 
ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  Budapest, 2021.05. 04. 

Kovacs Gabor • 
ügyvezető 

LOGOSZ IT Services  Kft. 
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2.  sz. melléklet 

Nyilatkozat 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Alulírott LOGOSZ  IT Services  Kft.. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 
Kovacs Gabor,  ügyvezető 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 
Őt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi  IV. 
törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 
szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetösét is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás  tibias; 
vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 
kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
al)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti 
kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozó megállapodás 
közbeszerzési is koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonló 

bűncselekmény; 
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot is bírságot az 

ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt  all,  vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 

közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a gazdasági 

szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga 

szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységet felfüggesztették: 

e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban büncselekmény elkövetése az 

elmúlt három  even  belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

5/91 34\rL 



esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi 
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától számított három évig; 
g) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ga) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
gb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2017.  évi LIII. törvény  3.  §  38. 
tényleges tulajdonos pont a,)-'!) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, 
vagy 
gc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a gb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. 
törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül, figyelemmel a törvény I.§ 
4.  pontjára. 

Kelt:  Budapest 2021.05. 04. 

Kovács Gábor 
ügyvezető 

LOGOSZ  IT Services  Kft. 

3 
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5. sz. nzelléklet 

Titoktartási Nyilatkozat 

„Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás 
nyújtása" 

tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

1. Alulirott Kovács Gábor., mint a LOGOSZ  IT Services  Kft. ajánlattevő (székhely:  1132 
Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. em. 1.)  ügyvezető (képviseleti jogkör/titulus 
megnevezése) nyertességem esetén tudomásul veszem, hogy a „Szolgáltatási szerződés 
keretében emelt szintű mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyú közbeszerzési 
értékhatárt •el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim ellátása során a 
tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként kezelem, azokat 
illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem hozom illetéktelen 
személy vagy a nyilvánosság tudomására. 

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzitésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok. 

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni. 

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig,  de  legalább őt évig terhel. 

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben. 

Kelt:  Budapest, 2021.05. 04. 
LOGosz
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Szakemberek önéletrajza 
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Szakmal önéletrajz 

Név: 
Születési idő: 
Allampolgársig: 

Mettől meddig (év) Intézmény neve is a megszerzett végzettség elnevezést 

Mettől meddig (év, 
hM 

Munkahely neve és a betöltött munkakör megnevezése. 

Mena  meddig (év, Megbízó  v.  munkáltató megnevezése, és az ellátott funkciók 
hónap bontásban)  feladatok felsorolása  

• 9i •• •• • • • .• 

1 

 

sszes szakmai gyakorlati idő:  112  hónap Ö

 

,

 

vrt....„ 
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EGYÉB 

Alulírott (szakember neve) nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy a 
LOGOSZ  IT Services  JUL ajánlattevő ajánlatában szakemberként megjelölt. Továbbá 
nyilatkozom, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt a 
megjelölt szakemberként rendelkezésre állok, és a szerződés teljesítésében személyesen 
közreműködők. 

Kelt:  Budapest, 2021  év május hó  04.  nap 

szakember aláírása 



RELEVÁNS GYAKORLATI  Wes  IGAZOL  A 
(Kezef e a I utolsóval,  óúy  haladjon  3Z  idea)  visszafelel 

Mettől meddig  (iv,  Megbízó  v.  munkáltató megnevezése, is az ellátott funkciók is 
hónap bootésbanl  feladatok felsorolása 
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f 

j: is 
sit 

I 

Szakmai önéletrajz 

:  
Név: 
Születési Idő: 
Áliampolgárság: 

ggLgyÄNsJSKOLAI ytc,zErrstc. EQyJÉB OET, ,ANPLMÁNYOK 
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' 
(Kezdjó gssebb televäns.v‘zettieggel,  es  úgy_haladjon az időbén vissziä16I)  

Meg' maeddig (év) lutézmény neve is a megszerzett végzettség elnevezése 
;a) 
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Összes szakmai gyakorlati idő:  207  hónap 

12091 
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EGYÉB 
Alulfrott _,3Iatkozom, hogy tudomissal bírok arról, hogy a LOGOSZ  IT 
Services  Kit mint ajánlattevő ajánlatiban szakemberként megjelölt. Továbbá nyilatkozom, 
hogy ajánlattevő nyertessége eseten a teljesítés teljes időtartama alatt a megjelölt 
szakemberként rendelkezésre állok, is a szerződés teljesítésében személyesen közreműködök. 

Kelt:  Budapest, 2021  év május  ho 04.  nap 

szakember aláírása 
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Sorszjin: 

UM azonosílú:i - 1 ärZSitiP  

SZAKKÖZÉPISKOLAI 
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY 

Született:  hó_ _ napjän 

Arosban községben): 

Anyja neve:_ 

az érettségi vizsgabizottság előtt szakközépiskolai érettségi 
vizsgát tett a következő eredménnyel: 

Magyar  nyelv és irodalom 

Történelem 

Matematika 

Ai Nreiv 

ict  Oa_  t-t  kt  1  t'.:." 



. . . 

Ez a szakköZépiskolai.éretisegi bizönyítVätiyitz  1:985.  évi  .1.  tör: 
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szakközépiskolai talinlónak a  

 iskolai evben 

Tö nelern  

Matennatika*  

Fizika  

Kenna  

Biológia  

Testnevelés 

Munkavédelem 

Irodajom 

ueld. 

lgazolt 

Szakmai gyakorlatot-: 



NY BIZO 

 osztályba léphet 

Kelt: ho  -e9  

TOE. 

4e 
r At 

d  .  4  

Az függ6 szakinai.  &aka; ülktel tteljesitefte.' 

.Az osszefugakmi gyakorlaltöyetelrnén'yeit nem teljesítette, ezert tanul-
mányait csak az osn , megismetiöseveliolytathatja.1 

mühelykök. , , 

Jegyzet:  

, 
A  nem  Want resz letiendál 

45 

Igazgató 

igaz'gató ohilyfönö 

•,)S7,TkiXNAPLO SORSZ: 
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zakközépiskolai Letilonal< 

skoavb en tanúsított előme 

MagatartiA OE; 

:1Szkhatorp 

Opm . 

agyar nyelv 
nyelv 

Matematikäl! 

Kémia 

Biológia 

restneveles . \\44, 
\\, 

Munkavédelem 

rektat.  

Szakmai gyakorlatok 

Elméleti 
Mulasztott 
órák 
S7J1111ä: lgazolt 

igrolatlan 

2 



igazgató mtihelyfek,..„, 

• BI ZO NYtTVÁNX 

TöRZSLAPSZAM: 

neeielikeittilet határozata : atesszertiggfezekenti-gyakorlatelfkrffleen--- , 

  osztályba lépi  het 

Kelt: 

igazgiö oIstiilyfffni) 
I  i 

1z  összefüggő szakmagy det götietelgie teljesiteiteil 

Az összefügghzakmai gyakorlatbet2m fijeit nem teljesítette, ezert tanul-
nanyait csak az  °silky  meesmeitésóvel itiolytathatja.' 

Kelt:  •  hó  .u. 

OM  AZONOSÍTÓ 



szakközepiskolai ülönak a  
_ °OESZLit Ykan 

`ISK011i vbea tanüSított elöinetelér51 

-MalematA 

Fizika 1 

óinia K  

Biológia 

Testnevelés  

Munkavédelem  

Szakmai gygorlatok 

Mulasztott 
órák 
száma: 

Elméleti JGyakorlati 

oktatásból 

Igazolt 

Igazolatlan 



NY ÍTVÁNY 

ttí tület határozata: az összef6ggilszakmaityakorlat:teljesitädtan 

 h6 n. 

Az bsszeftiggtS sz,akmat_gyakosiat köVetelm_ey _it_t4esitette. „ 
Az összefügge szakmai gyak6rlat-ketetteetiyeit nem teljesítette, ezértianul 
inanyait csak az oszt regisméttésével. folytathatja.' 

Kelt:  

igazgató 

Jegyzet:  

...9 

mű he1vfűnÖk 
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Szakmai gyakorlatok 
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kinlAPIA SORSZ. 

• A tee/tilet határozata:  at  összefüggő szakrnai gyakorlat teiistirei?4täti 

-1)t9r _?  

Őzle:i dOEMY( 
1! /2  M., t. ‘  A '' 

- OE.- 
A.4Ss gg5 szakmai gy_akor övetel ea  teljesíteite.'' 

Az összefüggAzakei gyakorlatittiyetelmenyeit nem teljesítette, art tanul-
mányait csak az osztemegismédeseyel folytathatja ' 
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Jegyzet: 
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to be recognized 
rOE'rd6-itei.OE:OEtÉrttifiéel):5öreTtiOE6Hicsóciate: Windows Server 2012 'mrSA) 

N
, 

Satya Nadeiia 
Chief Executive Officer 

Microsoft 
CEWTIFIED 
Solutiöinssociate 



Sorozatiel: PF  L 

Törzslap 

BIZONYÍTVÁNY 

aki 

19. apjárt született, 

(anyja születési neve:  

szakmai tanulmanyait  a(7) 

végezte. 

iintsag előtt szakmai vizsgát tett: 

izi gvakorlatból: 

eredménnyel. 



Ez a bizonyítvAnyaz  1993.  évi LXXVIAörvény  12.  §-a értek 
meben az Orqpgos Képzés; Jegyzékben meghadrozott 

ua2OflÖJtó szárn 
.1 

• megnevezésű szakkénesitést igazol. 

a szakmai vizs 

Tű.  570.  tez. --  23003 
Peglebrli.Zrt. --•,(7s.z..:  5-8985) 

M.  ?A, 2066. X11. 18. 

ezö vez le 
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Tornlap szena: 7P:4 /1991. 

Matematika 

Fizika 
r apreseRel 

-z) 

SZAKKÖZÉPISKOLAI 
SRETTSÉGI-KÉPESiTö BIZONYÍTVÁNY 

Sietett. lap}än 

városban iközségbe4 

Anyja neve: 
. ,„,..... s . ; . or  . te..h 
' ,.. Ft:,:tatist.iiv.erist-.;Ia 

.  mistier-err,-  tillesits9v1.  it  
';e4Infueteciti-Lit:i  yet  ,,,,r,itr.. ,  letá 

---7-7,riViStbethri .1...Gni  tt‘ ..e; inzz-t., -m».. . . 
az érettsegi-képesítrf vizsgábizottság  elk  szekozeiskolai 
érettségi-képesild vizsgát tett a következő eredménnyel: 

Magyar  nyelv és irodalom 

Történelem 

nyelv 

SziendtentrirA preies-JJ.).e 
esetbreirrtssmtih4A  

Szakmai gyakorlat . 

.-.Ez.aszakközépisirtolatkettségi-képeittnizony.ftvgny az  1985. 
évi I. törvény. (3)  bekezdése szerint 

szakképesítéshez kötött munkakör betöltésére képesít, tov(tb: 
M felsdokunasi intézményekbe való jelentkezésre jogosít. 

Kel 

4Wbeet /Se, _ 
te.y.b0. Se' 'tk.OE.ra` 

%-ü 

.2900 Ka' 
7712)(SitsM•»:-I • 

t i t Í r .  I 7 

02. Vintailfzotidg 
elnöke 

7  / 
lang3tö 

A.  lt  551. r.  sz. - Pätria-Nyomell -  23397 
Pátria Nyomda Rt. (Rsz.:  5-7650) 
Lätta:  ?UM  reseeral  J.  1997.  Xl.  19. 

..Korniad;  
-.Inks N131. 

tski 
a vistsgabizoRság 
szakmai elnöke 



SZÉCHENYI ISTVÁN 
EGYETEM 

Betétlap  a 17-87/2003.  st  Oklevélhez 

Ezt  a  betétlapot _nára 
állítottuk ki, aki 
napján született S az  1999/00.  tanévtől  a 
2002/03.  tanévig műszaki informatika  
szakon tanulmányi kötelezettségeinek 
eleget tett.  A  képzés keretében hardver 
rendszertechnika szakirányú képesítést 
szerzett. 

A  betétlap a fenti számú oklevéllel együtt 
érvényes. 

003.  június hó 17-én. 
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iS• 
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FOISKOLAI OKLEVÉL 
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született, e 

iskolai tanulmányi kötelezeustgeinek eleget tett 
A  Zärtivizsga-Bizonság 

határozata alapján nevezettet  

nydvénitjuk. 
OklevelEnek minűsítés 

A  vtudom 
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Microsoft Certification Official Transcript 

Microsoft Certification ID: 3040103 
Microsoft 

Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate 

Certification Number : H438-4189 

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert 
Certification Number: H438-4461 

Microsoft® Certified Solutions Associate: Office 365 
Certification Number: G156-2861 

Microsoft Certified Professional: Microsoft Certified Professional 

Certification Number: G106-2078 

Valid until 

Valid until 

June 17, 2020 
June 17, 2022 

June 17, 2020 
June 17, 2022 

May 26, 2017 

April 28, 2017 

MS-700 Managing Microsoft Teams June 17, 2020 

MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security March 12, 2020 

MS-100 Microsoft 365 Identity and Services April 11,2019 

MB2-715 Microsoft Dynamics 365 customer engagement Online Deployment January 30, 2018 

347 Enabling Office 365 Services May 26, 2017 

346 Managing Office 365 Identities and Requirements April 28, 2017 

297 Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure June 11,2010 

294 Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active April 1, 2010 

 

Directory Infrastructure 

 

293 Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure December 21, 2009 

291 Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network November 13, 2009 

 

Infrastructure 

 

290 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment August 12, 2005 

270 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional January 23, 2004 

210 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows 2000 Professional September 9, 2003 

Achievement Date 

Microsoft Certified Systems Engineer: Windows Server 2003 June 11,2010 
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Microsoft Certification Official Transcript 

Certification Number: C018-3100 

Microsoft Certified Systems Administrator Windows Server 2003 
Certification Number: C018-3099 

Microsoft Certified Professional: Microsoft Certified Professional 
Certification Number: C018-3092 

November 28, 2009 

September 09, 2003 
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Logosz  IT Services  Kft Helpdesk rendszerének bemutatása 

A  Logosz  IT Services  Kft. ügyfeleinek kiszolgálására helpdesk rendszert vezetett be.  A  helpdesk rendszer 

magas rendelkezésre állású  99,9%  feletti rendelkezésre állással elérhető, a nap  24  órájában fogadja 

ügyfeleink hibabejelentéseit, igényeit. 

A  rendszerben rögzített hibajegyek az ügyfelek által visszanézhető, azok státusza folyamatosan 

nyomon követhető.  A  hibajegyek megoldása során keletkező bejegyzésekről ügyfeleink  E-mail 

formájában azonnal értesülnek. 

Rendszer lérése: 

A  helpdesk rendszer a következő  web  felületen érhető el: 

https://logosz-it.atlassian.net/ 

A  rendszer használatát megelőzően munkatársaink rögzítik a rendszert használni kívánó ügyfelünk e-

mail címét, amely rögzítést követően a rendszer az ügyfelet E-mailben értesíti  es  felkéri a rendszerben 

történő regisztrációra.  A  regisztráció néhány lépésben elvégezhető, a felvett felhasználónak 

mindösszesen egy jelszót kell beállítani a rendszer használatához. 

A  kapott regisztrációs  Email  a következő formában jelenik meg: 

From:  Logosz  IT Services  Kft <jira@logosz-itatlassian.net> 

Sent: Wednesday, May 5, 2021 5:06 AM 

To:  Szakértő <szakerto@ 

Subject:  Üdvözli a(z) Logosz  IT Services  Kft 

Üdvözöljük! 

Ön meghívást kapott a(z) Logosz  IT Services  Kft portálra.  A 

portálon a kérések benyújtására és segítség kérésére van 

lehetősége. 
A  fiók beállításának befejezéséhez csak kattintson a következőre: 

recisztrációs hivatkozás. 

A  szolgáltatást a Jira  Service Management  biztosítja 

VrLyi 



Logosz IT Services  Kft 

Who  nm  we help you 'Aid)? 

CZ3 Ke.r, 

‚‚Da 

A  kapott E-mailben szereplő linkre kattintva a regisztráció elvégezhető. Nincs más feladat, mint 

beállítani a megjeleníteni kívánt nevet és egy a belépéshez használt jelszót. 

Welcome to Logosz IT Services  Kft! 

You're almost there. We just need to grab a password so 

you can log M later 

En-if 

Full 'lame 

Pa tree rd 

Save and continua 
• 

Ezt követően megnyílik a lehetőség bejelentések megtételére, a már bejelentett problémák 

állapotának követésére, a lentebbi egyszerű felületen keresztül. 

Egy Egy Hibabejelentés feladása során a következő adatok megadása szükséges: 

Egy rövid összefoglalás, amelyből a hiba természete és vonatkozása kiderül. 

Lehetőség van fájlok, képernyőképek csatolására. 

Meg kell adni a hibabejelentés összefoglaló leírását. Itt lehet a problémát részletesen leírni. Minél 

pontosabban kerül a hiba leírásra annál inkább gyorsítja a probléma megoldását. 
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Ezt követően rendelhetünk a hibajegyhez prioritást és elvárt megoldási határidőt. 

A  hibabejelentésünket megoszthatjuk a szervezetünk más hibabejelentésre jogosult felhasználójával, 

azonban ez nem kötelező. Amennyiben megosztásra kerül a szervezeten belül a hibajegy, akkor 

minden bejelentő látja a jegy létezését és a hozzá fűzött kommunikációt, illetve a Jegy megoldását is. 

LeIrás • 

a sztem 1 Open. 
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Hibabejelentés  1 

Stalin 

SSSs Kovacs Giber raised %Stn Ta/say 5.28 AM tide detals Oitai 

leltät . 
* tiatArationt 

Hlt. a scent,-  1 yüpert 

Ortorität Requeyt type 

HTPOSOE .44 tilbattejtienIts 

Hatätich5 
Shared veith 
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Activity 
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A Send  gomb megnyomásával a bejelentés beadásra kerül a helpdesk rendszerbe, amelyről  E-mail 

értesítés kerül kiküldésre a megoldásban résztvevő kollégák számára. 

A  rendszer felületén nyomon követhetjük a bejelentések aktuális állapotát, a bejelentésbe tett 

kommunikációkat. 

A Requests  gombra kattintva lehetőségünk van a bejelentéseket szűrni csak a saját magunk által 

feladottakra, illetve a szervezetünk összes bejelentését is láthatjuk. 

További lehetőségünk van szűrők alkalmazására, annak érdekében, hogy a bejelentések megjelenítését 

minél jobban tudjuk testre szabni. Lehetőségünk van a csak aktív bejelentések megjelenítésére, illetve 

a már lezárt vagy éppen folyamatban lévő bejelentések megjelenítésére. További kényelmi funkció, 

hogy szabad szövegesen is kereshetünk a hibabejelentések szövegében előforduló szövegrészletekre, 

szerver vagy kliens nevekre. 
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Legal info 
Each tab displays details for aspects of your business. 

2?..re:ner RestHer 

Legal business profile 

Verification Status 

Authorized 

Company name Update Learn more C 

Logosz IT Services  Kft. 

MPN ID 
View MPN IDs 

Legal address Update Primary contact Update 

Program info 

MPN program status Active 

Indirect Reseller status Active 

Customer support profile Update 

Support info 
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Identifiers 
All your identification information is here. 

MPN 
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update your MPN Ds for new MPN location or company subsidiary. 

MPH 

  

LOCZ171.7.1 

Budapest 

BurinAct 

'Contact 

 

Global 

Location 

  

CSP 
Note: Use Associated MPN ID for CSP transactions. Share this with your CSP Indirect Provider. Global Admins can "Update" the Associated MPN IDs. 

4'5,;cciatec !•,,IPN D 

 

Coritari 

 

   

Budapest 

 

Update 

      



I II  Microsoft Effective Date: October 15, 2020 

Microsoft Partner Network Agreement 

This Microsoft Partner Network Agreement (the "Agreement") is entered into by and between the Microsoft 

entity set forth in Section 11 ("Microsoft", "we", "us") and the company you represent ("Company', -you", 
'your') regarding you and your Company's use of the Microsoft Partner Network and related websites 

through which Microsoft may provide you with access to tools, documents, and communications related to 

an MPN Program ("Partner Portal"). You represent that you have the legal authority to enter into this 

Agreement on your Company's behalf. 

1. General 

a. The Microsoft Partner Network (the "MPN") gives you access to (1) Microsoft content, information, 

sales tools, documentation, branding materials such as logos, and resources (the "Microsoft 

Materials"); (2) Microsoft offers, incentives, campaigns, funds, and programs ("Offers" or 

"Programs"); and (3) Microsoft software, services, products, and technologies (the "Microsoft 

Products"), to empower you to achieve more and deliver great solutions to your customers, 

b. Microsoft will administer the MPN and its benefits through the Partner Portal and MPN 

communications. You give us permission to communicate with you to: (1) administer the MPN; (2) 

give you information about the MPN, including but not limited to, sending promotional information 

and information about events and training opportunities; (3) invite you to participate in surveys and 

research; (4) give you Microsoft Materials to help deliver solutions based on Microsoft Products; 

and (5) contact you at the business number you have provided with information about the MPN. 

c. The Partner Portal may contain features that allow you to post submit or publish information about 

your Company ("Profile"). You agree that any information you provide in your Profile will be truthful 

and accurate. By providing your Profile, you grant us the right to use, reproduce, display, distribute 

and otherwise disclose your Profile to third parties for purposes relating to the MPN. We may (1) 

remove your Profile if we deem it necessary or appropriate; and (2) disclose your Profile information 

to law enforcement pursuant to lawful process. 

d. This Agreement applies to your MPN membership, including any benefits or incentives extended 

to you through an MPN Program. This Agreement does not by itself authorize you to distribute, 

resell, or use Microsoft Products. We may provide you with additional terms to participate in 

Programs, access Microsoft technologies, or use Microsoft Products ("Additional Terms"). We may 

also make usage or program guides available on the Partner Portal ("Guides"). 

e. Participating in the MPN may be an eligibility requirement to participate in other Microsoft 

programs, including programs that authorize partners to distribute or resell Microsoft Products, but 

this Agreement does not alter, amend, or modify the terms of any such program. In the event of a 

conflict between this Agreement and the terms of a separate program or agreement not specifically 

referenced herein, the terms of the separate program or agreement govern such program. 

2. Exclusion of Warranties 

a. Your use of content software, products, or services that are provided or supported by third parties 

("Third-Party Content") and provided to you by Microsoft is subject to the applicable agreement 

between you and the Third-Party Content provider. Microsoft does not control or 'assume any 
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liability for Third-Party Content. If there is a conflict between this Agreement and the Third-Party 

Content provider's terms, this Agreement will control. 

b. The information presented on or through the Partner Portal is made available solely for general 

information purposes. We do not warrant the accuracy, completeness or usefulness of this 

information. Any reliance you place on such information is strictly at your own risk. WE DISCLAIM 

ALL LIABILITY AND RESPONSIBILITY ARISING FROM ANY RELIANCE PLACED ON SUCH MATERIALS 

BY YOU OR ANY OTHER VISITOR TO THE PARTNER PORTAL OR BY ANYONE WHO MAY BE 

INFORMED OF ANY OF ITS CONTENTS. FURTHER, THE MPN, MICROSOFT MATERIALS, THIRD-

PARTY CONTENT, AND ANY BENEFITS OR OTHER MATERIALS THAT WE MAY OFFER THROUGH 

THE MPN ARE PROVIDED "AS-IS." EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, WE MAKE NO 

REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR 

OTHERWISE, WITH RESPECT TO THE MPN, MICROSOFT MATERIALS, THIRD-PARTY CONTENT, AND 

ANY BENEFITS OR OTHER MATERIALS THAT WE MAY OFFER THROUGH THE MPN, INCLUDING ANY 

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A 

PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR QUIET ENJOYMENT, ANY WARRANTIES THAT 

THE MATERIALS OR THIRD-PARTY CONTENT WILL BE ERROR FREE OR FREE OF HARMFUL 

COMPONENTS, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR USAGE 

OF TRADE. 

3. Intellectual Property 

a. Each party owns and retains all right title, or interest in and to its own respective intellectual and 

other proprietary rights, and neither party grants such rights to the other party except as expressly 

granted in the Agreement. 

b. You may use, reproduce, and incorporate into portions of your own materials ("Partner Materials") 

into the Microsoft Materials solely for your business purposes contemplated under the MPN during 

the term of this Agreement. If you provide Partner Materials to Microsoft you grant to Microsoft 

the right to reproduce, publish, distribute, and translate such materials solely as it relates to your 

participation in MPN programs. 

c. Neither party will remove any copyright trademark, patent or similar notices from the other party's 

materials. 

cl.  Except as otherwise provided in a separate license agreement entered into between you and 

Microsoft, this Agreement does not grant either party any right title, interest or license in or to any 

of the other party's trademarks, trade names, trade dress, or logos (collectively, "Marks"). You may 

use Microsoft's corporate name, Microsoft Product names, and trademarks ("Microsoft Marks") in 

plain text (but not logos, trade dress, designs, or word marks in stylized form) to accurately identify 

and refer to Microsoft and its technology and services. In making such references, you must refrain 

from use that is likely to cause confusion about your relationship with Microsoft and must comply 

with Microsoft's usage guidelines. You will promptly correct any misuse upon notice from Microsoft. 

We may revoke your permission to use Microsoft's corporate name, Microsoft Product names, and 

trademarks in plain text (but not logos, trade dress, designs, or word marks in stylized form) at any 

time by giving you written notice. Any goodwill generated by the use of Microsoft Marks will inure 

solely to the benefit of Microsoft. 
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4. Term and Termination 

a. The term of this Agreement commences when you accept this Agreement and continues until 

terminated in accordance with Section 4.b. 

b. Either party may terminate this Agreement (in whole or in part): 

(1) by giving 30 days' prior written notice; 

(2) immediately if a party breaches or defaults in its obligations under Sections 5 (Privacy and Data 

Protection), 6 (Mutual Confidentiality), or 7 (Business Integrity Principles); or 

(3) immediately if there is an infringement of a party's intellectual property rights, or Incurable 

Breach. 

"Incurable Breach" means any breach or default of this Agreement where a timely remedy is 

infeasible under the circumstances. 

c. Upon termination of this Agreement: (1) your enrollment in all MPN Programs will end; (2) all 

licenses granted by you or us under this Agreement will be terminated; (3) you will immediately 

cease use of all Microsoft Materials; and (4) you will immediately cease to identify yourself or hold 

yourself out as an MPN participant. Microsoft will have no obligation to make any payments for 

activities that are not completed prior to the effective date of termination, including applicable 

incentive payments. Except as otherwise provided in this Agreement and the Additional Terms, only 

Sections 2, 3, 5,6, 7.d, 8,9, 10 and 11 will survive termination. 

5. Privacy and Data Protection 

a. Each party will comply with Data Protection Law (as defined below). Without limiting the foregoing, 

each party will: 

(1) not use or share Personal Data received from the other party (or its customers) for a purpose 

for which it has not obtained consent or otherwise does not have a lawful basis; 

(2) establish independent procedures for managing and responding to any communication from 

a customer seeking to exercise its rights under Data Protection laws; 

(3) provide reasonable assistance to the other in responding to any requests, investigation, 

consultation, or claims from a customer, regulator, or supervisory authority concerning Data 

Protection Law; 

(4) take appropriate security measures that are required by Data Protection Law, and in accordance 

with good industry practice relating to data security; and 

(5) refrain from transmitting unsolicited commercial communications in any manner that would 

violate applicable laws. 

b. The following terms apply to your participation (if any) in the Microsoft Office 365 Advisor or Cloud 

Solution Provider (CSP) Programs: 

(1) You must enable a multifactor authentication service in accessing any Microsoft Commercial 

Cloud portal or any underlying service. Further, starting on this date any software application 
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that is used to access the Partner Center API must adhere to the Secure Application Model, 

which is made available on Partner Center. 

(2) The requirement to enable a multifactor authentication service may be fulfilled by either  (i)  your 

enablement of Security Defaults, or any other successor feature identified by Microsoft; (ii) your 

purchase of a Microsoft offer that includes a multi-factor authentication service (for example, 

"Azure Active Directory Premium"); or (iii) your purchase of a third-party "on-premises" 

multifactor authentication service that supports Azure Active Directory federated services. 

(3) If an offer or service, as described in 5.b(1) and 5.b(2) above, is purchased in fulfillment of the 

requirement to enable a multifactor authentication service, then you must, and must require 

your Indirect Resellers, as applicable, to, apply and enforce the use of the underlying multifactor 

authentication service for all users in their accessing any Microsoft Commercial Cloud portal or 

any underlying service. 

(4) In the event you become aware of  (i)  any unlawful access to any Customer Data, or (ii) 

unauthorized access to such facilities or equipment resulting in loss, disclosure or alteration of 

any Customer Data, or (iii) any actual loss of or suspected threats to the security of Customer 

Data (each, a "Security Incident"), you must notify Microsoft at cert@microsoft.com promptly 

and without undue delay; provided that in the event a Security Incident involves Customer 

Personal Data, you must notify Microsoft within 72 hours after having become aware of it. 

c. In the event of a conflict between this Section 5 (Privacy and Data Protection) and Section 6 (Mutual 

Confidentiality), the Section that offers greater protection for Personal Data will apply. 

d. As used in this Section, the following terms will have the meaning set forth below: 

"Customer Data" means data belonging to your end customers and which is accessible by you through 

the Microsoft Commercial Cloud Portal. 

"Data Protection Law" means any laws applicable to you or Microsoft, relating to data security, data 

protection and/or privacy, including Regulation  (EU)  2016/679 of the European Parliament and of the 

Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to processing of Personal 

Data and the free movement of that data ("GDPR"). 

"Microsoft Commercial Cloud portal" refers to each of, but is not limited to, the Portal, the "Azure 

Portal", the "Store-For-Business" portal, the "Azure Marketplace" portal, and the "Office Portal". 

"Personal Data" means any information relating to an identified or identifiable natural person. An 

identifiable natural person is one who can be identified directly or indirectly by referencing an identifier 

such as a name, an identification number, location data, an online identifier, or to one or more factors 

specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity of that 

natural person 

6. Confidentiality and Publicity 

a. If separate nondisclosure agreement is in place between Microsoft and Company, such agreement 

will govern all Confidential Information exchanged between the parties. 

b. If no such nondisclosure agreement is in effect, the following provisions apply to the parties' 

exchange of Confidential Information: 
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(1) "Confidential Information" means a party's non-public information, know-how, or trade secrets 

that (a) the party designates as being confidential; or (b) given the nature of the disclosure or 

circumstances surrounding the disclosure, the receiving party should treat as confidential. 

(2) Each party must not disclose any Confidential Information of the other for 5 years following the 

date of initial disclosure. However, there is no time limit regarding the disclosure of Confidential 

Information that contains Personal Data. The receiving party will not be liable for disclosure of 

information which:  (i)  it already knew without an obligation to maintain the information as 

confidential; (ii) it received from a third party without breach of an obligation of confidentiality 

owed to the other party; (iii) it independently developed; or (iv) becomes publicly known 

through no wrongful act of the receiving party. 

(3) If either party is required by a court order or laws to disclose the other party's Confidential 

Information, prior to disclosure, the disclosing party must seek the highest level of protection 

available and must give the other party reasonable prior notice when possible to allow it to 

seek a protective order. 

(4) Neither party is required to restrict the work assignments of employees who have had access 

to Confidential Information. Neither party can control the incoming information the other will 

disclose in the course of working together, or what its employees will remember, even without 

notes or other aids. Neither party will bring a claim under trade secret law, or for breach of this 

Agreement to the extent arising out of use of Confidential Information in such employees' 

unaided memories in the development or deployment of each party's respective Products. 

c. Except as otherwise required by laws or as otherwise expressly authorized under the Agreement, 

neither party will issue any press release, publicity, or other disclosure in any form that relates to 

the terms of the Agreement or to a party's relationship with the other party, including in client 

presentations or client lists, without the other party's prior written approval. Business Integrity 

Principles 

7. Business Integrity Principles 

a. Each party will conduct its respective business activities in full compliance with all laws. Without 

limiting the foregoing, each party will: 

(1) comply with  (i)  laws that apply to the other party's materials or to the use, transfer, import, 

export, or re-export of any Products licensed or distributed under an Agreement (including the 

U.S. Export Administration Regulations and the International Traffic in Arms Regulations); (ii) 

any end-user, end-use, and destination restrictions of the U.S. and other governments; and (iii) 

the guidelines related to exporting Microsoft Products at: htto://www.microsoft.conVen-

us/exportinct. 

(2) comply with all laws (and pay the related fees and taxes that it owes) that govern environmental 

protection, including laws related to use, import, collection, treatment, recovery, recycling, 

disposal, and reuse of Products (including packaging); 

(3) comply with laws that govern the rights to and protection of the other party's copyrights, Marks, 

patents, trade secrets, and other forms of intellectual property; 

(4) comply with laws that govern labor practices, human rights, and health and safety; and 
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(5) obtain any required local government approvals, each at its own expense. 

b. Each party will conduct its respective business activities with integrity, and in full compliance with 

all laws relating to business conduct Each party acknowledges that a failure to comply with the 

requirements and obligations contained in this section is a breach of the Agreement and may result 

in a termination of it. Without limiting the foregoing, each party will: 

(1) comply with anti-corruption laws prohibiting bribery, corruption, inaccurate books and records, 

inadequate internal controls, and money-laundering; 

(2) ensure that none of its representatives directly or indirectly pays or offers to pay anything of 

value (including gifts, travel, hospitality, charitable donations, or employment) to any candidate 

for political office or to any official or employee (including elected officials or any private person 

acting on behalf of a public sector entity) of any governmental entity, public international 

organization, or political party, to improperly influence any act or decision of such person for 

the purpose of promoting the business interests of either party; 

(3) refrain from making any unauthorized representation or commitment on behalf of the other 

Party; 

(4) ensure that all communications to its customers and to the other party are complete, truthful, 

accurate, not misleading, and include any required disclosures; and 

(5) refrain from retaliating against anyone who has, in good faith, reported a possible violation of 

the foregoing commitments. 

c. Business Conduct Training 

(1) Microsoft Will provide regular annual training on anti-corruption laws and business integrity 

principles to its employees who resell, distribute, or market Microsoft Products. For additional 

information on Microsoft's commitment to anti-corruption, see http://www.microsoft.com/en-

 

us/legal/Compliance/anticorruption/defaultaspx and https://www.microsoft.com/en-

 

us/legal/compliance/anticorruption/reppolicv.aspx. 

(2) For Company employees in a position to influence the pricing, terms, or conditions under which 

Microsoft Products are distributed, resold, or marketed (but excluding employees engaged 

solely in distribution of Microsoft Products to end consumers), Company will: 

(i) provide regular training on anti-corruption laws and business integrity principles to its 

employees who use, resell, distribute, or market Microsoft Products; or 

(ii) ensure (and certify upon request) that such employees regularly complete online anti-

corruption training made available free of charge by Microsoft at 

https://partner.microsoft.com/en-us/training/reauired-traininqt 

(iii) Company will comply with the Microsoft Partner Code of Conduct located at 

https://assets.microsoftcom/Microsoft-Partner-Code-of-Conductpdf. 

d. If either party has a good-faith reason to believe that the other party is in violation of anti-

corruption laws in connection with business or sales activity relating to an Agreement, it will notify 

the other party with a general description of the nature of the concern, and the reason for its belief. 
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e. During the term of this Agreement and for a minimum of 2 years following termination, you will 
maintain complete and accurate books, documents, records, papers, and other materials related to 
your compliance with this Agreement the Guides, and Additional Terms. Microsoft may conduct 
audits of your compliance: (1) upon at least 30 days' notice, except for potential breaches of 
Sections 5, 6, or 7 which may be initiated upon shorter, reasonable notice; (2) in accordance with 
your reasonable confidentiality and security procedures; (3) during normal business hours; (4) in a 
manner that does not interfere unreasonably with your operations; (5) not more than once every 
12 months, unless potential violations of this Agreement the Guides, or Additional Terms support 
additional audit(s); and (6) at Microsoft's sole costs and expense. Notwithstanding the foregoing, 
you will reimburse Microsoft for all costs and expenses associated with an audit where Microsoft 
discovers that you violated anti-corruption laws. 

8. Limitation of Liability 

a. Subject to Section fib, to the maximum extent permitted by law, in no event will either party be 
liable for any direct, indirect, incidental, consequential, punitive, special, or exemplary damages 
(including, but not limited to, damages for loss of data, revenue, and/or profits) arising out of or 
that relate in any way to this Agreement. This exclusion will apply regardless of the legal theory 
upon which any claim for such damages is based, whether you have been advised of the possibility 
of such damages, whether such damages were reasonably foreseeable, or whether application of 
the exclusion causes any remedy to fail of its essential purpose. 

b. The limitations in Section 8.a do not apply to liability arising out of: 

(1) Section 5 (Privacy and Data Protection); 

(2) Sections 6 (Mutual Confidentiality) or 9 (Indemnification); 

(3) claims for non-payment fraud, gross negligence or violations of intellectual property rights; or 

(4) a separate agreement with Microsoft for the sale or distribution of Microsoft Products. 

c. Each party's liability for loss or damage of any kind (including loss or damage caused by negligence) 
to the other is reduced to the extent that the others agents caused or contributed to that loss or 

damage. 

9. Indemnification 

a. This Section 9 does not apply to any Third-Party Claims (defined below) arising under a separate 
agreement with Microsoft for the sale or distribution of Microsoft Products. 

b. Each Party will defend the other against any Third-Party Claims. Third-Party Claim` means any 
third- party claims or allegations against the indemnified Party that arise out of or are connected 
with any default or breach or alleged default or bréach of this Agreement by the indemnifying Party 
or any other act or omission by you that constitutes gross negligence.or willful misconduct. If there 
is an adverse final judgment (or settlement to which the indemnified Party consents) resulting from 
any Third-Party Claims, the indemnifying Party will pay it for the indemnified Party. The indemnified 
Party will promptly notify the indemnifying Party in writing of any Third-Party Claim, specify the 
nature of the Third-Party Claim and the relief the third party seeks. The indemnified Party will give 
the indemnifying Party reasonable assistance in defending the Third-Party Claim. At indemnified 
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Party's option and cost, it may participate in the selection of counsel, defense and settlement of any 

Third-Party Claims covered by this section. If the indemnified decides to participate in the defense 

of a Third-Party Claim, the indemnifying Party and the indemnified Party will work together in good 

faith to reach decisions about defending the Third-Party Claim, the indemnifying Party must have 

the indemnified Party's written consent before settling any Third-Party Claim, which consent the 

indemnified Party will not unreasonably withhold. 

10. Miscellaneous 

a. Microsoft may communicate with you via the email address, phone number, or physical address we 

have on record for you or through the Partner Portal. Notices to Microsoft must be sent to the 

applicable Microsoft entity identified in Section 11, which may be updated from time to time. 

b. Nothing in this Agreement restricts a party from: (1) working with and using third-party 

technologies; or (2) independently developing or acquiring new products or services, improving 

existing products or services, or marketing any new, improved, or existing products or services. 

c. Any use of the term "partner is for reference purposes only. The parties are independent 

contractors and do not intend to create an employer-employee relationship, partnership, joint 

venture, agency relationship, or fiduciary relationship. 

d. Each party will bear its own costs of performance under this Agreement unless otherwise specified. 

e. We may modify this Agreement the Microsoft Materials, a Program, the Anti-Corruption Policy for 

Microsoft Representatives, and any other aspect of the Partner Portal or the MPN. We will endeavor 

to provide you with 30 days' advance notice of any changes before they become effective. If you 

do not agree to any such changes, you must discontinue or terminate your participation in the MPN 

or the applicable MPN Program. Your continued participation will be deemed to be your acceptance 

of the changes. 

f. The choice of jurisdiction and venue set forth in Section 11 does not prevent you or Microsoft from 

seeking injunctive relief for a violation of intellectual property rights, confidentiality obligations or 

enforcement of recognition of any award or order, which may be sought in any appropriate 

jurisdiction. If a party commences litigation under this Agreement, the substantially prevailing party 

will be entitled to recover its reasonable attorneys' fees, costs and other expenses. 

g. The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not 

govern this Agreement. 

h. A party's delay or failure to exercise any right or remedy under this Agreement will not result in a 

waiver of that or any other right or remedy available. No waiver will be effective unless made in 

writing and signed by an authorized representative of the waiving party. 

i. If any provision of this Agreement is illegal, invalid or unenforceable, the remaining provisions will 

remain in full force and effect, and the parties will amend this Agreement to give effect to the 

stricken clause to the maximum extent possible. 

Except as otherwise expressly permitted in this Agreement an amendment or modification of a 

provision of this Agreement will only be effective if signed in writing by authorized representatives 

of both parties. 
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k. This Agreement (including the Additional Terms, Guides, and any attached or incorporated 

documents) forms the entire agreement between the parties regarding the MPN. It replaces all prior 

agreements, communications and representations between the parties regarding the MPN. 

I. Unless required by laws or as otherwise provided in the Agreement, the English language version 

of all parts of the Agreement controls, and communications and notices under the Agreement must 

be in the English language to be effective. Any translations of the Agreement in whole or in part, 

that Microsoft may provide as a courtesy are not official or binding. If Company is in Canada, it is 

the express wish of both parties that the Agreement, and any associated documentation, be written 

and signed in English. C'est la volonté expresse des parties que la présente convention ainsi que  les 

documents qui s'y rattachent soient rédigés en anglais. 

11. Country-Specific Provisions 

The Country-Specific Provisions which set forth the applicable law, jurisdiction, and Microsoft contracting 

entity, are hereby incorporated into this Agreement. 
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we Microsoft 

Additional Terms for MPN Programs 

These Additional Terms for MPN Programs apply to your participation in any MPN Program or Offer (as 

defined in the Agreement). 

1. Affiliate Participation 

a. Subject to any limitations set out in a Program Guide, your Personnel and those of your Affiliates 

may participate in an MPN Program under your membership and any MPN ID assigned to you. You 

must promptly deny access for any Personnel who are no longer associated with you or your 

Affiliate. You are solely responsible and liable for activity that occurs under your membership and/or 

MPN ID, and any breach of this Agreement or the Additional Terms by any of your or your Affiliates' 

Personnel will be deemed a breach by you. 

I,. Microsoft may assign these Additional Terms (or delegate certain duties) to a Microsoft Affiliate at 

any time upon 30 days' notice, provided that such assignment or delegation will not materially 

impair your rights and remedies under these Additional Terms. Except for such right, neither party 

may assign these Additional Terms (whether by merger, asset sale, operation of law, or otherwise) 

without the prior written approval of the other party, and any attempted assignment in violation of 

this Section shall have no effect. 

c. Notwithstanding Section 11 of the MPN Agreement terms for a Program may designate a Microsoft 

Affiliate as the Microsoft Contracting Entity for that Program. If a Program is issued by a Microsoft 

Affiliate, the terms of the Agreement will apply to and will be incorporated into such Program and 

Company agrees that the Program will be strictly as between the Microsoft Affiliate and Company 

and Microsoft will have no responsibility whatsoever for such Program. In the event a Microsoft 

Affiliate issues a Program, the Applicable Law and Jurisdiction will be based on the location of the 

Microsoft Affiliate. 

2. Programs 

a. Advisor Terms. The Advisor addendum terms and conditions ("Advisor Terms") apply to Company's 

participation as an Advisor, as defined in the addendum. Byacting as an Advisor, Company agrees 

to comply with these Advisor Terms. 

b. The Program Guide will describe or identify the eligibility, criteria, term length, and other terms and 

conditions applicable to the Program. The Program Guide and related documents may be delivered 

directly to Company or published on a Partner Portal. 

c. To participate in a Program, Company or Company Affiliate, as applicable, must meet the Program 

eligibility criteria, perform and comply with the Program terms, and must comply with any separate 

agreements, Guides, or other documentation that may be a requirement for the Program. 

Participation by Company is voluntary. 
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d. Microsoft may share customer information with you, which may include Personal Data such as 

customer contact information. You must only use the customer contact information and any other 

customer Personal Data: 

(1) in accordance the laws and regulations governing such data, including the Data Protection laws 

and Canada's Anti-Spam Law (CASL); 

(2) to contact the customer in accordance with their previously indicated preferred means of 

communication, and 

(3) to sell Microsoft products or services and related products or services that are of interest to 

customer. 

You must independently obtain customer's consent for any other use of customer contact 

information or customer Personal Data obtained from Microsoft, and Microsoft will not be 

responsible or liable for such other use. For any lead information you provide to Microsoft, you 

must comply with applicable notice or consent laws or requirements before sharing any Personal 

Data with Microsoft. You may retain customer Personal Data for a period of 30 days unless you 

have obtained customer consent to retain such customer Personal Data for a longer period. Upon 

request from Microsoft, you agree to provide relevant evidence to substantiate performance under 

this Agreement or a Program, including, where relevant evidence of the agreement between you 

and your end customer solely to establish deal eligibility. All such information is deemed your 

Confidential Information. Failure to provide reasonable agreement evidence may impact Co-Sell 

eligibility. Microsoft may use information you provide to improve its products and services and 

internal processes. 

e. Tools and Software. If you access any tools or software through the MPN Programs or Offers, 

including Partner Sales Connect, you agree to access and use solely for internal business purposes 

consistent with the MPN. 

1. Microsoft Store and Partner Center 

(1) DISCLAIMER OF WARRANTY. WE PROVIDE THE STORE AND PARTNER CENTER "AS-IS," 

WITH ALL FAULTS," AND "AS AVAILABLE." YOU BEAR THE RISK OF USING THE STORE AND 

PARTNER CENTER. MICROSOFT EXCLUDES ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS, 

INCLUDING THOSE OF PRODUCT LIABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 

PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, AND NON-INFRINGEMENT, RELATING TO THE STORE AND 

PARTNER CENTER. YOU MAY HAVE CERTAIN RIGHTS UNDER YOUR LOCAL LAW. NOTHING IN 

THESE TERMS IS INTENDED TO AFFECT THOSE RIGHTS, IF AND SOLELY TO THE EXTENT THAT 

THEY ARE APPLICABLE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, COVERED PARTIES EXPRESSLY 

DISCLAIM ANY WARRANTIES THAT ACCESS TO, OR USE OF, THE STORE OR THE PARTNER 

CENTER WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE. 

(2) UMITATION OF LIABILITY. YOU CAN RECOVER FROM MICROSOFT AND ITS AFFILIATES ONLY 

DIRECT DAMAGES UP TO AN AMOUNT EQUAL TO YOUR ACCOUNT FEE (OR $1, IF THERE IS 

NO ACCOUNT FEE). YOU AGREE NOT TO SEEK AND YOU WAIVE ANY RIGHT TO RECOVER ANY 

OTHER LOSSES OR DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION CONSEQUENTIAL LOST 

PROFITS, SPECIAL INDIRECT, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES FROM ANY COVERED 
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PARTY. THESE LIMITS AND EXCLUSIONS APPLY EVEN IF THE COVERED PARTY KNEW OR 

SHOULD HAVE KNOWN ABOUT THE POSSIBILITY OF THE DAMAGES. THE ABOVE LIMITATION 

OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU BECAUSE YOUR STATE OR COUNTRY MAY NOT 

ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN DAMAGES. 

g. Investment Programs and Incentives. 

For clarity, the following terms for Investment Programs and Incentives replace the Microsoft 

Channel Incentives Agreement (MCIA). 

(1) Restrictions. You will not be entitled to receive or retain incentive payments received in 

connection with a customer  (i)  that is your Affiliate, or (ii) to which you owe an agency or 

fiduciary duty, be it contractual or legal in nature. Upon Microsoft's reasonable request you 

must provide Microsoft with complete and accurate information concerning your Affiliates with 

whom you conduct Microsoft business. To the extent you receive any incentive payments as a 

result of a transaction with an Affiliate or an entity to which you owe an agency or fiduciary 

duty, you will promptly notify Microsoft and arrange to return or offset such payments against 

future incentive payments. 

(2) Changes to Programs or Offers. Microsoft may update, change or remove any portion of an 

MPN Program or Offer, including incentives, campaigns, and programs, and Microsoft may 

cancel an entire MPN Program or Offer. Microsoft will use commercially reasonable efforts to 

provide you with 30 days' notice of such update or change, and 90 days' notice of any 

cancellation of an MPN Program or Offer. Your continued participation in an MPN Program or 

Offer following an update or change confirms your acceptance of such update or change. 

(3) Eligibility Criteria. In addition to eligibility criteria set forth in a Program Guide, eligibility criteria 

for all MPN Programs include: 

• fully cooperating with Microsoft's anti-corruption program, including timely 

submission of all requested documents and completion of questionnaires; 

• avoiding sales of Microsoft Products intended for Academic or Charity Institutions to 

ineligible customers; 

• avoiding fraudulent or deceptive activities in connection with earning incentives; and 

• providing complete and accurate evidence in connection with earning incentives. 

(4) Non-Compliance with Eligibility Criteria. If you no longer meet the eligibility criteria associated 

with an MPN Program or Offer, Microsoft will notify you and you will have 30 days to remedy 

any lapse in eligibility, during which Microsoft may elect to suspend applicable Offer or 

Program benefits such as incentive payments. If you fail to remedy the lapse in eligibility within 

30 days, your eligibility will be suspended and you will not be entitled to participate in the 

applicable MPN Program or Offer. You may regain eligibility by demonstrating compliance with 

applicable eligibility criteria to Microsoft's reasonable satisfaction, at which time your eligibility 

status will be restored the calendar month following your renewed eligibility. 
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3. Taxes and Payments 

a. Taxes. 

(1) Neither party is liable for any taxes the other is legally obligated to pay, including but not 

limited to net income or gross receipts taxes, franchise taxes, and property taxes, which relate 

to any transactions contemplated under this Agreement Except as set forth in Section 3.b in 

these Additional Terms, each party will pay to the other any sales, use or value added taxes it 

owes due to entering into the Agreement and which the law requires be collected from it by 

the other party. Neither party will collect taxes covered by a valid exemption certificate provided 

by the other. Each party agrees to indemnify, defend and hold the other party harmless from 

any taxes or claims, causes of action, costs (including, without limitation, reasonable attorneys' 

fees) and any other liabilities related to the indemnifying party's tax obligations. 

(2) If the law requires that taxes be withheld from any payments from one party to the other, such 

amounts will be withheld and paid to the appropriate taxing authority. The party that withholds 

such taxes will secure and deliver to the other party an official receipt for those withholdings 

and other documents reasonably requested by the other party in order to claim a foreign tax 

credit or refund. The parties will use reasonable efforts to minimize any taxes withheld to the 

extent allowed by law. 

b. Payments from Microsoft. 

(1) The specific terms relating to payments from Microsoft, including incentive payments, vary by 

MPN Program or Offer and are included in the applicable Guides. Incentive payments are 

subject to the Microsoft calculation and compliance rules and policies, and other requirements 

for registering and earning incentive payments (including invoice submission instructions), 

which may be further described in the applicable Program Guide. 

(2) Except as may be otherwise provided in the applicable Program Guide, the payments you 

receive from Microsoft include any applicable goods and services tax, value added tax, sales 

tax, gross receipts tax, or any other tax that is applicable. It is your sole responsibility to pay all 

applicable taxes related payments from Microsoft. 

(3) In the event Microsoft overpays you, regardless of the reason, Microsoft may recover such 

overpayment from you by deducting amounts from future incentive payments. In addition to 

any other remedies, Microsoft may reduce, cancel or withhold incentive payments relating to 

your breach or default under the Agreement Additional Terms, or Program Guide or fail to act 

in good faith in trying to earn incentive payments. Microsoft will provide you with written notice 

of any decision to reduce, cancel or withhold incentive payments under this Section. 

c. For disputes relating to Microsoft's decision to reduce, cancel or withhold incentive payments under 

Section 3.cb(3) in these Additional Terms, you must contact Microsoft in writing within 30 days of 

receiving notice of such action, after which time you waive any right to dispute Microsoft's decision. 

For all other disputes related to incentive payments, you must contact Microsoft in writing within 

90 days after your receipt of the applicable incentive payment after which time you waive any right 

to dispute Microsoft's decision. 
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4. Alternative Terms for Incentives 

Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement, the Alternative Terms for Incentives will apply 

to incentive payments and/or Programs that are listed as in-scope. 
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in Microsoft microsoft 

Microsoft Partner Agreement 

Core Terms 

(the "Core Terms") 

These Core Terms govern how we work together, and, when combined with any Program-
specific terms referenced In the Enrollment accepted by Microsoft and Company, also govern 
how we work together in the context of a specific Program. "Microsoft" means the entity 

identified in the Agreement; "Company" means the entity designated In an Enrollment. 

Definitions 

"Confidential Information" means a party's non-public information, know-how, or trade 
secrets that (a) the party designates as being confidential; or (b) given the nature of the 
disclosure or circumstances surrounding the disclosure, reasonably should be treated as 
confidential by the receiving party. Confidential Information does not include information 
that: (1) the receiving party already knew without an obligation to maintain the information 
as confidential; (2) the receiving party received from a third party without breach of an 
obligation of confidentiality owed to the other party; (3) the receiving party independently 
developed; or (4) becomes publicly known through no wrongful act of the receiving party. 

"Affiliate" means an entity that owns, Is owned by, or is under common ownership with an 
entity. Ownership means control of more than 50% of the equity interests of, or the right to 
direct the management of, an entity for so long as such control exists. For clarity, the term 
"Microsoft Affiliate" refers to an Affiliate of Microsoft; the term "Company Affiliate" refers to 
an Affiliate of Company. 

"Data Protection Laws" means any and all Laws applicable to Company or Microsoft, relating 
to data security, protection, privacy, or the processing of Personal Data, including, but not 
limited to, (where applicable) Regulation  (EU)  2016/679 of the European Parliament and of 
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to processing 
of Personal Data and the free movement of that data ("CDPR"), and any implementing, 
derivative or related legislation, rule, regulation, and regulatory guidance, as amended, 
extended, repealed and replaced, or re-enacted. 

"Enrollment" means a form, document, or online enrollment process that identifies 
Company, as well as these Core Terms and any Program-specific terms, which collectively, 

along with the Enrollment itself, constitute the "Agreement" for purposes of that Program. 

"Excluded License" means any license that includes the following requirement as a condition 
of use, modification, or distribution of any material subject to that license: such software, or 
anything combined or distributed with such material, is required to be: (a) disclosed or 
distributed in source code form; (b) licensed for the purpose of making derivative works; or 
(c) redistributable at no charge. 

"Force MaJeure Event" means as fire, explosion, power blackout, earthquake, flood, severe 
storms, strike, embargo, labor disputes, acts of civil or military authority, war, terrorism 
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r Microsoft 
(including cyber terrorism), acts of God, acts or omissions of Internet traffic carriers, actions 

or omissions of regulatory or governmental bodies (including the passage of or material 

change in Laws or other acts of government) that materially affect the performance under 

this Agreement. A Force Majeure Event does not include theft or loss, or events caused by 

the negligent or intentional acts or omissions of the affected party. 

"taws" means any and all applicable international, national, and local laws (including 

regulations and binding judicial law) as amended, extended, repealed and replaced, or re-

enacted. 

"Partner Portal" means, regarding a given Program, the website(s) through which Microsoft 

may provide Company access to tools, documents, and communications related to that 

Program. 

"Personal Data" means any information relating to an identified or identifiable natural 

person ("Data Subject"). An identifiable natural person is one who can be identified, directly 

or indirectly, in particular by referencing an identifier such as a name, an identification 

number, location data, an online identifier, or to one or more factors specific to the 

physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity of that natural 

person. 

"Processing" means any operation or set of operations that is performed on Personal Data, 

whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, 

structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by 

transmission, dissemination, or otherwise making available, alignment or combination, 

restriction, erasure, or destruction. "Process" and "Processed" will have a corresponding 

meaning. 

"Products" means online services, tools, software, hardware, or professional support or 

consulting services as defined in the Agreement. 

"Program" means an engagement between Microsoft and Company under which either party 

may make available to the other certain rights or benefits related to using, interoperating 

with, integrating, sublicensing, distributing, re-selling, promoting, or marketing Microsoft's 

or Company's Products. 

"Representatives" means the employees, agents, contractors, advisors and consultants (each 

acting in such respective capacity) of a party or its Affiliate. 

General 

1. Notice of Changes. Microsoft reserves the right to unilaterally modify these Core Terms 

from time to time. Microsoft will provide Company no less than one-hundred and eighty 

(180) days' prior notice before such changes become effective; after such time such 

changes to these Core Terms will become effective without further action by the parties. 

Any modification of these Core Terms per this provision will have prospective effect 

only. 

2. Relationship of the Parties. 
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r Microsoft 
(a) Non-Exclusive relationship. The parties are working together on a non-exclusive 

basis. Engagements between the parties will not be interpreted to limit either party's 
right to obtain, promote, or distribute products or services from other sources, and 
will not restrict either party's freedom to set prices for its products or services. 

(b) Right to Independent development. Neither party is restricted from independently 

developing or acquiring new products or services, improving existing products or 
services, or marketing any new, improved, or existing products or services. 

(c) Independent contractors. Any use of the term 'partner is for reference purposes 
only. The parties are independent contractors and do not intend to create an 
employer-employee relationship, partnership, Joint venture, agency relationship, or 
fiduciary relationship. Neither party nor any of its Representatives may make any 

representation, warranty, or promise on behalf of the other party. 

(d) Costs. Each party will bear its own costs of performance under the Agreement, 
• unless otherwise specified. 

(e) Publicity. Except as otherwise required by Laws or as otherwise expressly authorized 
under the Agreement, neither party will Issue any press release, publicity, or other 
disclosure in any form that relates to the terms of the Agreement or to a party's 

relationship with the other party, including in client presentations or client lists, 
without the other party's prior written approval. 

Business integrity Principles 

1. Compliance with Laws. Each party will conduct its respective business activities under 
the Agreement in full compliance with all Laws. Without limiting the foregoing, each 

party will: 

(a) comply with  (i)  Laws that apply to the other party's Marks or to the use, transfer, 
import, export, or re-export of any Products licensed or distributed under the 
Agreement (Including the U.S. Export Administration Regulations and the 

International Traffic In Arms Regulations); (ii) any end-user, end-use, and 
destination restrictions of the U.S. and other governments; and (iii) the guidelines 
related to exporting Microsoft's Products at: htto://www.microsoft.com/en-
us/exportinq. 

(b) Comply with all Laws (and pay the related fees and taxes that it owes) that govern 
environmental protection, including Laws related to use, import, collection, 
treatment, recovery, recycling, disposal, and reuse of Products (including 

packaging); 

(c) comply with Laws that govern the rights to and protection of the other party's 
copyrights, Marks, patents, trade secrets, and other forms of intellectual property; 

(d) comply with Laws that govern labor practices, human rights, and health and safety; 

(e) obtain and maintain any required local government approvals, each at its own 
expense; and 
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(f) timely provide information, assistance, and cooperation (at the requesting party's 

commercially reasonable request and expense) as necessary to comply with Laws, or 

to register (or renew registration) or report to any governmental agency or 

certification body that regulates or certifies the use, licensing or distribution of 

Products. 

2. Business Conduct. Each party will: 

(a) conduct its business activities with integrity; 

(b) comply with anti-corruption Laws and other Laws prohibiting bribery, corruption, 

inaccurate books and records, inadequate internal controls, and money-laundering; 

(c) ensure that none of its Representatives directly or indirectly pays or offers to pay 

anything of value (including gifts, travel, hospitality, charitable donations, or 

employment) to any candidate for political office or to any official or employee 

(including elected officials or any private person acting on behalf of a public sector 

entity) of any governmental entity, public international organization, or political 

party, to improperly influence any act or decision of such person for the purpose of 

promoting the business interests of either party; 

(d) refrain from making any unauthorized representation or commitment on behalf of 

the other party; 

(e) ensure that all communications to its customers and to the other party are complete, 

truthful, accurate, not misleading, and include any required disclosures; and 

(f) refrain from retaliating against anyone who has, in good faith, reported a possible 

violation of the foregoing commitments. 

3. Business Conduct Training. 

(a) Microsoft will provide regular training on anti-corruption laws and business integrity 

principles to its employees who resell, distribute, or market Microsoft's Products. For 

additional information on Microsoft's commitment to anti-corruption, see 

http://wwwirnicrosoft.comien-usileqaUcompliance/anticorruption/default.aspx and 

https://www.microsoft.com/en-ustlecial/compliance/anticorruption/reppolicy.aspx. 

(b) For Company employees in a position to influence the pricing, terms, or conditions 

under which Microsoft's Products are distributed, resold, used, or marketed (but 

excluding employees engaged solely in distribution of Microsoft's Products to end 

consumers), Company will: 

(i) provide regular training on anti-corruption laws and business integrity principles 

to its employees who use, resell, distribute, or market Microsoft's Products; or 

(ii) ensure (and certify upon request) that such employees regularly complete online 

anti-corruption training made available free of charge by Microsoft at 

https://partner.microsoft.cornien-us/traininoirequired-traininqh 

(c) Company will comply with the Microsoft Partner Code of Conduct located at 
https://assets.microsoft.corn/Microsoft-Partner-Code-of-Conduct.pdf. 
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4. Monitoring and Reporting. If either party has a good-faith reason to believe that the 

other party is in violation of anti-corruption laws In connection with business or sales 

activity relating to the Agreement, It will notify the other party with a general description 
of the nature of the concern, and the reason for its belief. Company may contact 
Microsoft's Anti-Corruption Alias (ANTICPT@microsoft.com) or the Business Conduct 

Alias (BUSCON0@microsoft.com) with questions or requests for further information or 
guidance. The parties will confer in good faith on an appropriate and lawful approach to 
addressing the concern. 

5. Privacy and Data Security. 

(a) With respect to any Personal Data transferred under this Agreement, Company and 
Microsoft agree that both Company and Microsoft are data controllers of the 

Personal Data that each independently processes. 

(b) The nature, purpose, and subject matter of the Processing, including the types of 
Personal Data and categories of Data Subjects involved, are described in the 

Agreement. Company will not Process Personal Data under this Agreement for any 

other purpose. 

(c) Without limiting the foregoing, each party will: 

(I) comply with the obligations imposed on it under Data Protection Laws; 

OD prior to obtaining information from Data Subjects, obtain their legally valid 
permission or have another valid legal basis to process their data and to transfer 

it to the other party. If obtaining user permission, such permission must comply 
with applicable law as valid consent; 

(III) establish independent procedures for managing and responding to any 

communication from a Data Subject seeking to exercise its rights under Data 
Protection Laws, including where the other party is communicating the Data 
Subject request on behalf of the Data Subject; 

(iv) provide commercially reasonable assistance to the other (at the latter's expense) 

in responding to any requests, Investigation, consultation, or claims from a Data 
Subject, regulator, or supervisory authority concerning Data Protection Laws; 

(v) take all measures that are required by Data Protection Laws, and in accordance 
with good Industry practice relating to data security (including, If applicable, 
pursuant to Article 32 of GDPR); 

(vi) provide prominent notice of its privacy practices to Data Subjects and maintain a 
prominent link to an online privacy policy on each page of its website and/or in a 
reasonable location within its application and will ensure that each notice and 
policy complies with this Agreement and Data Protection Laws; 

(vii)upon termination of the Agreement, delete or return to the other all copies of 
Personal Data except to the extent the party has the right or obligation under 
applicable Data Protection Laws to retain Personal Data after termination; and 
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(viii) refrain from transmitting unsolicited commercial communications in any manner 

that would violate Laws or that would associate either party with the other in an 

unauthorized manner. 

Proprietary Rights 

1. Excluded License. A party's rights to 'any of the other's Products under the Agreement 

do not include any license, right, power, or authority to subject the other's Products to 

any of the terms of an Excluded License. A party may use or distribute the other's 

Products with other material that is subject to an Excluded License only if such Products 

are used or distributed in a manner that does not subject, or purport to subject, such 

Products (or any intellectual property related to the Products) to the terms of an 

Excluded License. 

2. Proprietary Notices. Neither party will remove any copyright, trademark, patent, or 

similar notices from the other party's materials without express written consent from 

the other party. 

3. Use of Marks. Except as expressly provided in the Agreement, or any separate license 

agreement that is incorporated into the Agreement by reference, the Agreement does 

not grant either party any right, title, interest, or license in or to any of trademarks, 

trade names, trade dress, or logos (collectively, "Marks") of the other party. Company 

may use Microsoft's corporate name, Microsoft's Product names, and trademarks 

("Microsoft Marks") in plain text (but not logos, trade dress, designs, or word marks in 

stylized form) to accurately identify and refer to Microsoft and its technology and 

services. However, in making such references, Company must refrain from use that is 

likely to cause confusion about Company's relationship with Microsoft and must comply 

with Microsoft's usage guidelines at: https://www.microsoft.com/en-

usileqaliintellectualproperty/Trademarks/EN-US.aspx. Company will promptly correct 

any misuse on notice from Microsoft. 

4, No Reverse Engineering. Both parties agree not to reverse engineer, decompile, or 

disassemble any of the other party's Products, except and only to the extent expressly 

permitted by Laws. 

5, Antipiracy. Each party will implement and enforce reasonable internal controls to 

prevent unauthorized access to (or manufacture, duplication, distribution, delivery, or 

use of) counterfeit, stolen, pirated, or unlicensed technology or products and services of 

the other party by the party's Representatives and Affiliates. Each party agrees to 

promptly report to the other party any suspected counterfeiting, theft, piracy, 

Unauthorized access, or infringement of copyright, trademark, patent, or other 

intellectual property rights owned or licensed by the other party and agrees to promptly 

and reasonably cooperate with the other party in the investigation of such unauthorized 

activities. 

6. Reservation of Rights. Except as otherwise expressly granted in the Agreement:  (i)  each 

party owns and retains all rights, title, or interest in and to its own respective intellectual 

and other proprietary rights, and neither party grants such rights to the other party 

whether by implication, statute, estoppel or otherwise; and (ii) all permitted use of 
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Products is by license only, and is not subject to the "first sale" or any similar doctrine 
under copyright or other applicable intellectual property rights Laws. Except as 
otherwise expressly granted in the Agreement, any use in the Agreement of words such 
as "distribute," "sell: 'price," "fees," or similar words is for convenience only, and not to 
be construed to mean that title to any underlying Intellectual property rights in the 
Products Is being transferred. 

Term; Termination 

1. Term. These Core Terms shall remain effective until terminated. 

2. Termination without Cause. Either party can terminate these Core Terms at any time 
without cause, and without Intervention of the courts, by giving the other party not less 
than thirty (30) days' prior written notice. However, if any underlying Program-specific 
terms require a longer period of prior notice prior to termination of such without cause 

• (such being an 1V/0 Cause Period"), such W/O Cause Period shall apply here as well; 
provided that the prior notice period required to terminate without cause under this 
provision will not exceed one-hundred-and-fifty (150) days. Except as otherwise 
provided in the Agreement, neither party will have to pay the other party any costs or 
damages resulting from termination of these Core Terms without cause. 

3. Termination for Cause. If a party breaches any term of these Core Terms and such 
breach is curable, then the breaching party shall have thirty (30) days' following written 
notice of such breach by the non-breaching party to cure. If the breaching party fails to 
cure the breach within such thirty-day period, the non-breaching party may terminate 
these Core Terms upon written notice to the breaching party. A party will be allowed to 
cure a breach once; if a party breaches these Core Terms for the same reason as a prior 
breach then the other party may terminate these Core Terms immediately upon written 
notice to the breaching party. If the breach is not curable, then the non-breaching party 
may terminate these Core Terms immediately upon written notice to the breaching 
party. Either party may also terminate these Core Terms immediately upon written 
notice to the breaching party due to the other party's: (I) breach of the confidentiality 
terms, or (ii) failure to comply with the requirements and obligations outlined in the 
section entitled "Business Conduct". Microsoft may also terminate these Core Terms 
immediately upon written notice to Company due the infringement, misappropriation or 
violation of Microsoft's intellectual property rights. Microsoft may, In its sole discretion, 
deem a termination for breach of the Core Terms of an agreement between Company 
and a Microsoft Affiliate, where Company is the breaching party, to be a breach of, and 
the basis of an Immediate termination of, these Core Terms. 

4. Effect of Termination. Company acknowledges that the termination of these Core Terms 
shall immediately, and without further action by the parties, terminate any underlying 
Program-specific terms. 

Confidentiality 

1. General Obligations. 
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(a) If a separate nondisclosure agreement is in place between Microsoft and Company, 

such agreement will govern all Confidential Information exchanged between the 

parties under the Agreement. 

(b) If no such nondisclosure agreement is in effect, the following provisions apply to the 

parties' exchange of Confidential Information under the Agreement: 

(i) Each party will take reasonable steps to protect the other's Confidential 

Information and will use the other party's Confidential Information only for 

purposes of the parties' business relationship. Neither party will disclose that 

Confidential Information to third parties, except to its Representatives and then 

only on a need-to-know basis under nondisclosure obligations at least as 

protective as this Agreement. Each party remains responsible for the use of the 

Confidential Information by its Representatives and, in the event of discovery of 

any unauthorized use or disclosure, must promptly notify the other party. 

(ii) Each party must not disclose any Confidential Information of the other for five (5) 

years following the date of initial disclosure; notwithstanding the foregoing, each 

party must not disclose any Confidential Information of the other that contains 

Personal Data. 

(iii) Notwithstanding the parties' obligations set forth above, a receiving party may 

disclose the other party's Confidential Information if required by a court order or 

Laws to do so; provided that prior to disclosure, the disclosing party must seek 

the highest level of protection available and must give the other party reasonable 

prior notice when possible to allow it to seek a protective order. 

(iv) Neither party is required to restrict the work assignments of Representatives who 

have had access to Confidential Information. Neither party can control the 

incoming information the other will disclose in the course of working together, 

or what its Representatives will remember, even without notes or other aids. 

Neither party will bring a claim under trade secret law, or for breach of this 

Agreement, to the extent arising out of use of Confidential Information in such 

Representatives' unaided memories in the development or deployment of each 

party's respective products and services. 

Miscellaneous 

1. Applicable Law and Venue. 

(a) Each party consents to the exercise of personal jurisdiction by the applicable courts 

and the choice of law designated in the Agreement. 

(b) The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does 

not apply to the Agreement, 

(c) Either party may pursue injunctive relief against the other party in any forum  (i)  to 

protect its intellectual property rights; (ii) to enforce the confidentiality obligations 

of the other party; or (iii) for the enforcement or recognition of any award or order in 
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any appropriate jurisdiction regarding its Intellectual property rights arising out of or 
related to the Agreement. 

(d) If either party employs attorneys to enforce any rights related to the Agreement, the 
prevailing party will be entitled to recover its reasonable attorneys' fees, costs and 
other expenses If permitted by Laws. 

(e) Each party waives any right or obligation under any applicable law or regulation to 
request or obtain intervention of the courts to terminate this Agreement. 

2. Assignment. Microsoft may assign the Agreement (or delegate certain duties) to a 
Microsoft Affiliate at any time upon notice, provided that such assignment (or 
delegation) will not materially impair Company's rights and remedies under the 
Agreement. Except for such right, neither party may assign the Agreement (whether by 

merger, asset sale, operation of law, or otherwise) without the prior written approval of 
the other party (which shall not be unreasonably withheld), and any attempted 
assignment in violation of the Agreement shall have no effect. 

3. Notices. 

(a) Legal notices under the Agreement (for example, notices related to assignment, 
termination, audit, and Indemnification) must be In writing (which may be in 
electronic form If permitted by Laws) and addressed to the contacts provided by the 
receiving party. Legal notices from Company must be signed by an authorized 
representative of Company. Company agrees to receive notices at the addresses and 
email addresses provided by it in its Enrollment; Company agrees to keep such 
information current at all times. Legal notices will be deemed received seven (7) 
business days after notice has been sent via email, air express courier (charges 
prepaid), or by postal service (postage prepaid, certified or registered, prepaid 
recorded delivery). If permitted by the Agreement, business notices may be subject 
to different notice requirements or delivery methods, including delivery on a Partner 
Portal. 

(b) If Microsoft makes a Partner Portal available to Company In connection with a 
Program. Company will ensure that its relevant Representatives become familiar with 
the Partner Portal and consult it on a regular basis to receive communications and 
business notices from Microsoft. Company Is solely responsible for managing which 
of its Representatives are authorized to access and act on the Partner Portal on 
Company's behalf. 

4. No Waiver. Failure to enforce any provision of the Agreement will not constitute a 
waiver. Any waiver must be in writing and executed by the waiving party. 

S. Entire Agreement. The Agreement shall constitute the entire agreement relating to the 
subject matter and engagements addressed therein and herein and shall supersede any 
prior or contemporaneous communications and agreements in such regard. 

6. Order of Precedence. In the case of a conflict between any documents In the Agreement 
that is not expressly resolved therein, their terms will control in the following order, 
from highest to lowest priority: (I) terms of the Enrollment, (2) any Program-specific 
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terms, and (3) these Core Terms. Terms of an amendment control over the amended 

document and any prior amendments concerning the same subject matter. 

7. Amendments. Except as otherwise expressly permitted in the Agreement, no 

amendment or modification of any provision of the Agreement will be effective unless it 

is in a writing accepted by authorized representatives of both parties. The Agreement 

may not be amended or modified by any Side Agreement. "Side Agreement" means any 

arrangement between Microsoft and Company, written or oral, that purports to modify 

the Agreement and is not accepted by an authorized representative of the Microsoft 

entity that accepted this Agreement. Side Agreements do not include Microsoft 

incentives, offers of rebates, promotions, discounts or extensions of payment terms 

offered by Microsoft when such are made available pursuant to a separate written 

agreement generally available to Microsoft's partners. 

8. Force Majeure. Neither party will be liable for failing to perform under the Agreement to 

the extent that a Force Majeure Event caused the failure. The party subject to the Force 

Majeure Event must promptly notify the other party in writing and must perform the 

obligations that were not performed as soon as the Force Majeure Event stops. This 

section will not apply to any payment obligations under this Agreement. 

9. Severability. If a court of competent jurisdiction finds any term of the Agreement illegal, 

invalid, or unenforceable, the remaining terms will remain in full force and effect. 

10. References. The section headings and titles of the provisions of all parts of the 

Agreement are for convenience only and do not affect the interpretation of any 

provision. Unless specifically stated, the plural shall include the singular. URLs are 

understood to also refer to successor URLs, URLs for localized content, and information 

or resources linked from within the websites at the specified URLs. All references to days 

will mean calendar days unless otherwise specified. 

11. English Language. Unless required by Laws or as otherwise provided in the Agreement, 

the English language version of all parts of the Agreement controls, and 

communications and notices under the Agreement must be in the English language to 

be effective. Any translations of the Agreement, in whole or in part, that Microsoft may 

provide as a courtesy are not official or binding. 

12. Survival. Except as otherwise expressly provided, the provisions of the Agreement 

requiring performance (or applying to events that may occur) after termination will 

survive termination of the Agreement, including any and all terms pertaining to 

confidentiality, indemnification, allocation and limitation of risk and liability, any 

perpetual licenses, and ownership. 

13. Microsoft Affiliates as Third-Party Beneficiaries. Microsoft Affiliates are third-party 

beneficiaries of the Agreement. If the doctrine of third-party beneficiaries is not 

recognized in the applicable jurisdiction, the parties agree that while Microsoft's 

Affiliates are not parties to the Agreement, Microsoft is a trustee of Microsoft's Affiliates 

for the limited purpose of holding in trust those rights in favor of Microsoft's Affiliates. 

The parties agree that a Microsoft Affiliate may enforce such rights without being 

required to add Microsoft as a party to any proceedings for such enforcement. 
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14. Counterparts. The Agreement may be accepted in counterparts, which together 

constitute one instrument. 
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Microsoft 
Microsoft Partner Agreement 

Channel Terms 
(the "Channel Terms") 

These Channel Tents apply to Company's participation in a Channel Authorization (as defined 

herein). 

Definitions 
"Channel Authorization" means the terms and conditions arising under these Channel Terms 

applicable to an engagement between Microsoft and Company pursuant to which Microsoft 

makes available to Company certain rights or other benefits related to using, interoperating 

with, integrating, sublicensing, distributing, re-selling, promoting, or marketing Products. 

"Claim" means a third-party action, cause of action, suit, or judicial claim brought by a party 

other than Company or a Company Affiliate. 

"Customer" means an individual or legal entity within the Territory that meets the qualifying 

customer criteria set forth in a Channel Authorization. 

"Customer Agreement" means an agreement between a Customer and Microsoft, or a 

Microsoft Affiliate, and the associated Microsoft license terms that govern a Customer's use 

of a Product, 

"Customer Purchase Commitment" means a binding written commitment from the Customer 

to pay for the Products that specifies product, quantity, pricing, and date consistent with 

the order submitted by Company to Microsoft. 

"Government Customer" means, except as otherwise provided in a Channel Authorization, 

any "Eligible Entity" under Microsoft's Qualifying Government Eligibility Definition found at 

www.aka.ms/oovernmenteligibility. 

"Guide" means a document delivered to Company or published on a Partner Portal that 

specifies the execution and operational details, policies, and requirements applicable to a 

Channel Authorization. 

"Material Discrepancy" means either  (i)  a material breach of the Agreement; or (ii) amounts 

revealed to be owed by Company to Microsoft with respect to a Channel Authorization in 

excess of the specific percentage or fee amount threshold set forth in that Channel 

Authorization. 

"Products" as used herein, means the Microsoft online services, tools, software, hardware, or 

professional support or consulting services with respect to which Microsoft has granted 

Company certain rights or other benefits pursuant to a Channel Authorization, as further 

defined therein. 

"Product Materials" means the materials, disclosures, and Customer Agreements associated 

with a specific Product. 
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"Product Specific Terms" means the additional terms, conditions, or restrictions that apply 
to specific Products in connection with a Channel Authorization. 

"Relevant Records" means, collectively, the books, documents, data, records, papers, and 
other information and materials related to transactions and obligations contemplated by the 
Agreement 

"State-Owned Enterprise" means an entity for which any of the following conditions exist: 
(a) a government entity or apparatus clearly controls the company; (b) employees of the 
company are considered to be public officials or civil servants; (c) the company is financed 
through governmental appropriations; (d) the company is financed through revenues 
obtained from government-mandated taxes, licenses, fees, or royalties; (e) the company 
pays Its profits to a government entity or apparatus; (f) a government entity or apparatus Is 
the largest single shareholder; (g) a government entity or apparatus controls the board of 
directors; (h) a government entity or apparatus can appoint the majority of the company's 
administrative or managerial body or supervisory board;  (i)  a government entity or 
apparatus can appoint less than a majority of the board but has negative veto powers; (j) 
minister-level officials sit on the board; (k) the company performs governmental functions; 
(I) a government entity or apparatus owns 30% or more of the company, directly or 

indirectly. 

"Taxes" means any national, federal, state, provincial or local taxes, fees, charges, 

surcharges, or other similar fees or charges arising as a result of or in connection with the 
transactions contemplated under the Agreement and include, sales and use taxes, value 

added, gross receipts taxes, utility user's fees, municipal occupation and license taxes, 
excise taxes, business and occupations taxes, 911 taxes, franchise fees, universal service 
fund fees or taxes, regulatory cost recovery and other surcharges, taxes Imposed or based 
on or with respect to or measured by any net or gross income or receipts (other than taxes 
based upon Microsoft's net income and any gross receipts taxes imposed In lieu of taxes on 
the income or profits of Microsoft), franchise taxes, stamp taxes, taxes on doing business, 
duties, tariffs, levies, withholding taxes and any taxes that arise on the distribution or 

provision of products or services by Company. 

"Unauthorized Disposition" means theft, loss, transfer, sale, or distribution of a Product 
other than as expressly permitted by a Channel Authorization, including transfer, sale, or 
distribution of a Product outside of the Territory or to an unauthorized party. 

General Rights, Restrictions, and Obligations 

1. General Restrictions. 

(a) Third-Party Rights. Except as required by Law, Microsoft grants no rights to 
Company to sublicense Products, or any rights under the Agreement, to any third 
parties (including Company Affiliates or subcontractors) unless such rights are 

expressly provided in a Channel Authorization. 

(b) No Internal Use Rights. Except as otherwise provided in the Agreement, Company 
may not (I) use Products acquired under the Agreement for Its own internal use or (ii) 
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distribute or otherwise transfer Products acquired under the Agreement to any 

Company Affiliates for their internal use. 

(c) No Modifications. Company may not modify any Product (or any packaging or 

Product Materials) unless Microsoft directs or permits Company to do so in writing. 

(d) No Conflicting Commitments. Company may not make any representation, warranty, 

guarantee, or promise with respect to any Product that would conflict with or expand 

Microsoft's obligations to a Customer or end user. Company's instructions to 

Customers on the use of Products must be consistent with any Product Specific 

Terms, the Customer Agreement, and any relevant warranty document, services 

terms, or end user documentation provided by Microsoft. 

2. General Obligations. 

(a) Microsoft Partner Network. Company must maintain its status as a registered 

member of the Microsoft Partner Network and maintain an active Microsoft Partner 

Network Agreement. Registered member status is available to Company free of 

charge. 

(b) Technology. Company agrees to, as required to perform its obligations under the 

Agreement, provide the necessary equipment, technology, and infrastructure needed 

and take necessary steps, on an ongoing basis and as applicable, to access and use 

Microsoft online tools and Partner Portals. 

(c) Security and Unauthorized Disposition. Company will take commercially reasonable 

measures to protect Products and Product Materials under its possession or control 

from any damage, destruction, or Unauthorized Disposition, and will comply with 

any additional security requirements otherwise set forth in a Channel Authorization 

and any associated Guide. Each party agrees to  (i)  promptly notify the other party if 

it becomes aware of any material Unauthorized Disposition; and (ii) reasonably 

cooperate to investigate the suspected activities, and to share relevant information 

in furtherance of the Agreement. 

(d) Support. Company agrees to use commercially reasonable efforts and professional 

care and skill in providing any required service and support to its Customers, as 

applicable. 

Product Fees and Ordering, General 

1. Ordering. 

(a) Company agrees to submit orders only in quantities that Company can distribute in 

the normal course of its business. Microsoft will have no obligation to accept orders 

or liability to Company due to lack of Product availability, any Product shortage, or 

any delay in fulfillment. Fulfillment times are estimates only. Microsoft may allocate 

Products or limit the amount of Product available for order, including in advance of 

new releases or price changes. Any purported terms or conditions that Company 

includes with its orders, invoices or web portals, or otherwise provides to Microsoft 
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in connection with this Agreement, are hereby excluded and will be deemed void 
and will not amend or modify this Agreement. 

2. Purchase Commitment Obligations. Prior to submitting orders for Products for a State-
Owned Enterprise or Government Customer, Company must obtain a Customer Purchase 
Commitment. For all other Customers, Company must obtain a Customer Purchase 
Commitment upon request from Microsoft. By submitting an order, Company  (i) 
represents that any Customer Purchase Commitment provided is complete and accurate 
in all respects and (10 agrees to pay Microsoft for all orders it submits for Products. 

3. Customer Discount & Customer Special Offer Transparency, Passthrough. 

(a) "Customer Discount' means, collectively, any promotional or negotiated discount, 
offered by Microsoft to Company solely for the benefit of a Customer. If Microsoft 
provides Company with a Customer Discount for a State-Owned Enterprise or 
Government Customer, Company must ensure that the Customer Discount is passed 
through for the benefit of the Customer. This also means that the Company's price 
to the Customer may not exceed the Maximum Resell Price. "Maximum Resell Price" 
is the total estimated retail price for the Products less the applicable Customer 
Discount. 

(b) If Microsoft provides Company with a Customer Special Offer for a State-Owned 
Enterprise of Government Customer, Company must ensure that the Customer 
Special Offer is passed through by transferring the full value of such Customer 
Special Offer to the State-Owned Enterprise or Government Customer as directed by 
Microsoft. "Customer Special Offers" means any credits or other benefits (including, 
but not limited to, previews and trials) offered by Microsoft to Company and 

expressly communicated by Microsoft to be for the sole benefit of Customers. 

(c) Company agrees to ensure the disclosure of all Customer Discount and Customer 
Special Offer information, provided to It by Microsoft, to the relevant State-Owned 
Enterprise or Government Customer, as further explained in the relevant Program 
Guides. Microsoft reserves the right to disclose Customer Discounts and Customer 
Special Offers directly to a State-Owned Enterprise or Government Customer. 

(d) Company agrees to provide accurate contact information of the authorized 
representative of a State-Owned Enterprise or Government Customer receiving a 
Customer Discount or Customer Special Offer in order to enable Microsoft's 
communication to it of information regarding such. 

(e) Microsoft encourages the Company employees to take discounting training for MPN 
members in Partner University (located at 

httos:/ /learningoortalmicrosoft.comlethics and intos://oartner.microsoft.com/en-
US/trainino/assets/collection/microsoft-contract-reauirements-and-comPliance-
18552#/). 

4. Company Pricing. Except as otherwise provided in the section entitled "Customer 
Discount & Customer Special Offer Transparency, Passthrough" in these Channel Terms, 
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Company has full discretion to set its own pricing for the resale or distribution of 

Products. 

Audit, General 

1. Duty to Maintain Records. Company must maintain complete and accurate records 

relating to its performance under the Agreement ("Relevant Records") during the term of 

its participation under a Channel Authorization and for two (2) years after the later of 

either  (i)  the termination of Company's participation under such, or (ii) the date of 

issuance of final payment between Microsoft and Company in connection with such 

participation (collectively, the "Audit Period"). Relevant Records include, but may not be 

limited to, complete financial statements and all documents related to acquisition, 

reproduction, installation, distribution, and other disposition of each unit of Product. 

The Relevant Records must not contain any false, misleading, incomplete, inaccurate, or 

artificial entries. If Relevant Records are co-mingled with Company's other non-relevant 

information, Company may redact the Relevant Records with respect to such non-

relevant information. 

2. Right to Audit. Microsoft may use a third-party auditor, or an audit related agent, 

("Auditor") to review Relevant Records and audit Company's premises, operations, 

processes, and Relevant Records during the Audit Period, to verify performance under 

the Agreement. Any third-party Auditor will  (i)  be independent and internationally 

recognized, certified or chartered, (ii) not be hired on a contingent fee basis; and (Hi) be 

instructed by Microsoft to treat Company's Confidential Information in accordance with 

applicable professional standards and the confidentiality requirements set forth in the 

Agreement. Except as otherwise provided in the Agreement, unless a prior audit has 

revealed a Material Discrepancy or Company's non-compliance with the section entitled 

"Business Integrity Principles" set forth in the Core Terms, or Microsoft has credible and 

reliable evidence of Company's non-compliance with the section entitled "Business 

Integrity Principles" set forth in the Core Terms, Microsoft will not audit Company more 

than one time per calendar year under this section. Notwithstanding the foregoing, upon 

Microsoft's request, Company agrees to promptly provide information reasonably 

necessary to demonstrate Company's compliance with the Microsoft Partner Code of 

Conduct; Microsoft's exercise of this right shall not be deemed an exercise of its right to 

review and audit Company's Relevant Records. In the exercise of Microsoft's audit 

rights, Microsoft may require Company to provide electronic downloads of relevant data 

and may require Company to complete a self-assessment questionnaire. 

3. Audit Procedure. 

(a) Microsoft will provide not less than thirty (30) days' prior notice to Company before 

beginning an audit. Audits will take place during Company's regular business hours, 

and the Auditor will use commercially reasonable efforts to avoid disrupting 

Company's operations. Company personnel may escort the Auditor on Company's 

premises. Company will have all Relevant Records and operations available to the 

Auditor at the beginning of the audit. Microsoft may have the Relevant Records 

audited at multiple sites to verify performance under the Agreement. At Microsoft's 

option, Company will make all Relevant Records, available to Auditor at one location. 
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Company will provide reasonable access to the Auditor to facilitate the audit and 
permit the Auditor to copy records. At Microsoft's request, Company will make 
relevant employees available to the Auditor during the audit. Microsoft will provide 
Company with a summary of the audit findings upon request. 

(b) If Microsoft has credible and reliable evidence that counterfeiting, piracy or 
corruption may have occurred, Company must promptly cooperate with Microsoft or 
its Auditor to carry out an investigation of the suspected activities. If an investigation 
results In a referral to law enforcement agencies, or if Microsoft initiates other legal 
action to enforce its rights against responsible parties, Company agrees to provide 
reasonable and timely cooperation and information. 

4. Payment of Audit Costs and Amounts Due. Microsoft will pay the cost of audit expenses 
for verifying Company's compliance with the Agreement; provided, however, that if the 
audit reveals a Material Discrepancy, then Company must promptly reimburse Microsoft 
for the reasonable costs of the audit. If the audit reveals any discrepancy, Company 
must promptly correct any errors or omissions disclosed by the audit. 

Warranties and Disclaimers, General 

I. Company Warranties to Customers. Company Is solely responsible for any Independent 
or extended warranties or other offers or services it makes to Customers (specifically 
excluding any extended warranty products or similar services that Microsoft may make 
available on a Price List). 

2. NO IMPLIED WARRANTIES OR REPRESENTATIONS. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN A 
CHANNEL AUTHORIZATION, ALL PRODUCTS ARE PROVIDED TO COMPANY "AS IS." THE 
FOREGOING "AS IS" WARRANTY, AND ANY WARRANTIES EXPRESSLY SET FORTH IN A 
CHANNEL AUTHORIZATION, ARE THE ONLY WARRANTIES MADE BY EITHER PARTY TO THE 
OTHER. NEITHER PARTY MAKES ANY OTHER WARRANTIES, REPRESENTATIONS, 
CONDITIONS OR GUARANTEES TO THE OTHER RELATED TO THE AGREEMENT. TO THE 
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, EACH PARTY DISCLAIMS ANY IMPLIED 
WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

3. HIGH RISK USE WARNING. UNLESS OTHERWISE EXPLICITLY STATED IN THE AGREEMENT, 
THE PRODUCTS ARE NOT DESIGNED OR INTENDED FOR HIGH RISK USE SCENARIOS 
WHERE FAILURE OR FAULT OF ANY KIND OF THE PRODUCT COULD REASONABLY BE SEEN 
TO LEAD TO DEATH OR SERIOUS BODILY INJURY, OR TO SEVERE DAMAGE TO TANGIBLE 
OR INTANGIBLE PROPERTY OR THE ENVIRONMENT. 

4. NO WARRANTIES FOR THIRD-PARTY PRODUCTS OR SERVICES. EXCEPT AS EXPRESSLY 
PROVIDED  INA  CHANNEL AUTHORIZATION, MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, • 
REPRESENTATIONS, OR CONDITIONS, AND ASSUMES NO LIABILITY AS TO ITEMS 
DISTRIBUTED UNDER A THIRD-PARTY NAME, COPYRIGHT, TRADEMARK OR TRADE NAME 
THAT MAY BE OFFERED OR COMBINED WITH OR INCORPORATED INTO THE PRODUCTS. 
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, MICROSOFT WILL HAVE NO LIABILITY IN 
CONNECTION WITH THE THIRD-PARTY ITEMS (SUCH AS IN CONNECTION WITH ANY 
SUPPLY OR FAILURE TO SUPPLY THEM). 
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Defense of Third-Party Claims, General 

(a) Each Channel Authorization will identify what, if any, specific indemnity or defense 

obligations apply to that Channel Authorization and any related terms. In the event that 

a Channel Authorization requires a party (a "Defending Party") to defend at its own 

expense the other party (the "Tendering Party") in a Claim, and to pay a judgment or 

settlement in such Claim, such requirement will be subject to the conditions and 

limitations set forth below and in the relevant Channel Authorization. 

(b) The Tendering Party must promptly notify the Defending Party in writing of the Claim, 

specifying the nature of the Claim and the relief sought, provided that any failure by the 

Tendering Party to provide such notice to the Defending Party reasonably promptly will 

not relieve the Defending Party of any obligation or liability to the Tendering Party, 

except and only to the extent that the Defending Party demonstrates that it has been 

materially prejudiced by such failure by the Tendering Party to provide such notice to 

the Defending Party reasonably promptly. 

(c) Except as set forth below, the Defending Party will have sole control over the defense of 

the Claim, and the Tendering Party must provide the Defending Party with reasonable 

assistance in the defense of the Claim (for which the Defending Party will reimburse the 

Tendering Party's reasonable out of pocket expenses). The Tendering Party will have the 

right to employ separate counsel and participate in the defense at its own expense. The 

Defending Party may not settle the Claim without the Tendering Party's prior written 

consent (which will not be unreasonably withheld, conditioned or delayed). Neither party 

will acknowledge or admit fault or liability on the other's part nor publicize any 

settlement without the other's prior written consent (which will not be unreasonably 

withheld, conditioned or delayed). 

(d) In a multi-party action that includes Claims for relief directed to both Microsoft and 

Company, each party will reasonably cooperate on a defense strategy to limit the overall 

liability for both parties across all Claims in the action. Such cooperation will include 

providing specific information, witnesses, and evidence to support Microsoft and 

Company's legal theories. 

(e) If Microsoft receives information concerning a covered intellectual property Claim, 

Microsoft may, at its option and expense, and in addition to its other rights and 

obligations under the Agreement, undertake further actions to mitigate or resolve the 

Claim such as:  (i)  procure the copyright, trademark, or patent rights, or licenses to 

address the Claim; (ii) replace or modify the Product or Mark to make it non-infringing; 

or (iii) if Microsoft reasonably determines, after the exercise of commercially reasonable 

efforts, that neither of the foregoing are feasible, refund all, or a portion of, the Product 

Fees paid for affected Products, as appropriate. Except as otherwise provided in the 

Agreement, this section provides Company's only remedy for third party infringement 

and trade secret misappropriation Claims. 

Limitations on Liability, General 
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(a) TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER 

FOR ANY DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, BUSINESS INTERRUPTION, OR 
LOSS OF BUSINESS INFORMATION OR DATA, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECT, OR PUNITIVE DAMAGES. 

(b) THE LIMITATIONS ON LIABILITY AND ALLOWABLE DAMAGES DESCRIBED ABOVEWILL NOT 
APPLY TO EITHER PARTY'S (I) LJABILMES FOR UNAUTHORIZED USE OR UNAUTHORIZED 
DISPOSITION OF THE OTHER PARTY'S INTELLECTUAL PROPERTY; (II) VIOLATION OF ANY 
LICENSE GRANTS AND LIMITATIONS, OR CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS IN THE 
AGREEMENT; (III) OBLIGATIONS TO DEFEND AND PAY THIRD-PARTY CLAIMS (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, THOSE ARISING FROM PERSONAL INJURY OR DEATH); (IV) BREACH 
OF THE BUSINESS INTEGRITY PRINCIPLES SET FORTH IN THE CORE TERMS; OR M FRAUD 
OR GROSS NEGLIGENCE. MICROSOFT AND COMPANY AGREE THAT ALL LIMITATIONS ON 
LIABILITY AND EXCLUSIONS ON ALLOWABLE DAMAGES SHALL APPLY EVEN IF ANY 
REMEDIES FAIL OF THEIR ESSENTIAL PURPOSE. 

(e) MICROSOFT AND COMPANY AGREE THAT A PARTY'S LIABILITY FOR ANY DAMAGES OR 
INDEMNITY SHALL BE REDUCED TO THE EXTENT THAT THE OTHER PARTY OR ITS AGENTS 
CAUSED OR CONTRIBUTED TO THE HARM GIVING RISE TO THE DAMAGES OR INDEMNITY 
OBLIGATION. 

Notice of Changes; Termination; Order of Precedence 

1. Notice of Changes. Microsoft reserves the right to unilaterally modify these Channel 
Terms from time to time. Microsoft will provide Company no less than one-hundred and 
eighty (180) days' prior notice before such changes become effective; after such time 
such changes to these Channel Terms will become effective without further action by 
the parties. Any modification of these Channel Terms per this provision will have 
prospective effect only. 

2. Term. These Channel Terms shall remain effective until terminated. 

3. Automatic Termination. Company acknowledges that termination of the Core Terms 
shall immediately, and without further action by the parties, terminate these Channel 
Terms. 

4. Termination without Cause. Either party can terminate these Channel Terms at any time 
without cause, and without intervention of the courts, by giving the other party not less 
than thirty (30) days' prior written notice. However, if an underlying Channel 
Authorization requires a longer W/O Cause Period, such W/O Cause Period shall apply 
here as well; provided that the prior notice period required to terminate without cause 
under this provision will not exceed one-hundred and fifty (150) days. Except as 
otherwise provided in the Agreement, neither party will have to pay the other party any 
costs or damages resulting from termination of these Channel Terms without cause. 

5. Termination for Cause. If a party breaches any term of these Channel Terms, the 
breaching party shall have thirty (30) days' following written notice of such breach by 
the non-breaching party to cure the breach If the breach is curable. If the breaching 
party fails to cure the breach within such thirty-day period, the non-breaching party 
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may terminate these Channel Terms upon written notice to the breaching party. A party 

will be allowed to cure a breach once; if a party breaches these Channel Terms for the 

same reason as a prior breach then the other party may terminate these Channel Terms 

immediately upon written notice to the breaching party. If the breach is not curable, 

then the non-breaching party may terminate these Channel Terms immediately upon 

written notice to the breaching party. Either party may also terminate these Channel 

Terms immediately upon written notice to the breaching party due to the other party's 

breach of the confidentiality terms. Microsoft may also terminate these Channel Terms 

immediately upon written notice to Company due to its  (i)  infringement, 

misappropriation or violation of Microsoft's intellectual property rights (ii) insolvency, 

bankruptcy or undergoing other similar proceedings. Microsoft may, in its sole 

discretion, deem a termination for breach of the Channel Terms of an agreement 

between Company and a Microsoft Affiliate, where Company is the breaching party, to 

be a breach of, and the basis of an immediate termination of, these Channel Terms. 

6. Effect of Termination. Company acknowledges that the termination of these Channel 

Terms shall immediately, and without further action by the parties, terminate any 

underlying Channel Authorizations. 

7. Order of Precedence. These Channel Terms, a Channel Authorization, and any 

associated documents underlying such, are to be Collectively deemed "Program-specific 

terms." In the case of a conflict between the terms of the documents composing 

Program-specific terms that is not expressly resolved therein, their terms will control in 

the following order, from highest to lowest priority: (1) any Product Specific Terms, (2) 

the Channel Authorization, (3) these Channel Terms, and (4) any Guide or Guides. Terms 

of an amendment control over the amended document and any prior amendments 

concerning the same subject matter. 

Microsoft Partner Agreement 

Indirect Reseller Authorization 
(the "Channel Authorization") 

Definiti0/75 

"Additional Terms" means that portion of the Distributor Agreement that Distributor 

provides as relevant to Company in its resale of Products. 

"Administrative Access Credentials" means any administrative log-in credentials Microsoft 

provides for accessing or managing a Product. 

"Customer" means, except as otherwise provided in the Additional Terms, any legal entity 

(other than Company or Company Affiliates, or Distributor or its Affiliates) within the 

Territory that acquires Products for use as an end user, and not for distribution or resale. 

"Distributor" means the legal entity  (i)  that has entered into an agreement with Microsoft, 

whereby Microsoft has authorized it to distribute certain Microsoft products and services 
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through an Indirect Reseller, and 00 that has engaged Company to act as its Indirect 

Reseller. 

"Distributor Agreement" means the agreement between Microsoft and Distributor, pursuant 
to which, Distributor Is authorized to distribute Products through an Indirect Reseller, and 
on which Company's subordinate authorization to distribute Products is dependent. 

"Indirect Reseller" means a legal entity (other than an Affiliate of Distributor) within the 
Territory  (i)  that has accepted and complies with this Channel Authorization and (ii) that has 

agreed to purchase Products from Distributor for resale to Customers in accordance with 
the Distribution Agreement. 

'Products" means those certain Microsoft products and services that Microsoft has granted 

Distributor authorization to distribute through an Indirect Reseller. 

"Territory" means the geographic region designated in the Additional Terms, in which 
Company is authorized to resell Products to Customers in accordance with the Distribution 

Agreement. 

Authorization 

1. General. This Channel Authorization details the terms and conditions of the rights 

granted by Microsoft to the Company to resell Products as an Indirect Reseller. Company 

agrees and understands that its authorization to resell Products is conditioned on its 
compliance with (I) this Channel Authorization and (ii) the Additional Terms. Except as 
otherwise specifically provided in the Additional Terms, the Additional Terms shall be 

interpreted as applying to Company and its resale of Products to Customers in 

accordance with the Distribution Agreement. A breach of the Additional Terms will be 

considered a breach of this Channel Authorization. 

2. Territory. Company may not  (i)  resell, distribute or market Products outside the Territory 
or (ii) collect orders or receive payments for Products from any Customer located 

outside the Territory. 

3. Company Affiliates. Except as otherwise provided by the Agreement, Company's 

Affiliates are not authorized to perform under the rights granted under this Channel 
Authorization. 

4. Subcontractors. Except as otherwise provided by the Agreement or in the Additional 
Terms, Company may use third-party subcontractors and Company Affiliates 

("Subcontractors") to support the performance of its obligations under this Channel 
Authorization. Company unconditionally guarantees its Subcontractors' compliance with. 
the Agreement and the Additional Terms and agrees that it will be liable for the acts and 
omissions of each Subcontractor as If such acts and omissions were Company's own. 
With respect to Subcontractors retained to perform material elements of Company's 

online business or any customer support functions, Company will reserve for Microsoft 
(as an intended third-party beneficiary of Company's agreement with each such 

Subcontractor) the right to conduct an audit at Subcontractor locations in accordance 
with the section entitled "Audit, General" of the Channel Terms for the limited purpose 
of confirming compliance with the Agreement and the Additional Terms. Subcontractors 
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are not authorized to perform under the rights granted under this Channel 

Authorization, and, unless otherwise authorized, may not directly participate in the 

resell or distribution of Products under this Channel Authorization, 

General Requirements and Obligations 

1. Relationship of Parties. 

(a) While Microsoft may make available certain tools and systems that can facilitate 

Company's relationship with Distributor, Company's use of such tools or systems 

does not create a duty on the part of Microsoft to directly or indirectly sell or supply 

Company with Products, process orders or in any other way enable Company's 

business. Microsoft is not a party to the terms and conditions between Company and 

Distributor. Except as otherwise provided in the Agreement or the Additional Terms, 

Company is free to set its pricing and other terms of sale of Products to Customers. 

(b) Company may perform certain functions associated with the purchase, activation, 

support and management of Customer Products on behalf of Distributor. Company 

acknowledges and agrees that from time to time Microsoft may update the 

processes and tools needed to perform those functions, as Microsoft in its sole 

discretion deems appropriate, and Company may be required to implement such 

updates or changes to continue to perform such functions. 

2. Product Availability; Fulfillment. 

(a) Company acknowledges and agrees that Microsoft  (i)  will have no liability to 

Company or any Customer arising from Product availability or any Product 

shortages; and (ii) may at any time limit order quantity or impose other limitations or 

conditions on Products. 

(b) Microsoft may discontinue the availability of any Product at any time and shall have 

no obligation to Company with respect to any Product. Company may retain all 

information and data necessary to provide transition services to Customers in 

accordance with this Channel Authorization or the Additional Terms. 

(c) Company shall not resell Products provided by any source other than Distributor, 

unless such source is a Microsoft-approved distributor of the Products. 

(d) Company shall coordinate with Distributor to ensure fulfillment of each Customer's 

order or purchase. Company shall comply with the terms and conditions contained 

in the Additional Terms that relate to the Products; additional fulfillment obligations 

specific to the Products may be provided in the Additional Terms. 

(e) Administrative Access Credentials are the property of the Customer; Company must 

provide Customers with any Administrative Access Credentials Microsoft provides 

with respect to a Product purchased by Customer. Company must cooperate with 

and facilitate the transference of any Administrative Access Credentials to any other 

Microsoft reseller at a Customer's direction. 

3. Reservation of Rights. 
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(a) Microsoft may terminate any Customer's status as a Customer. Microsoft will 

promptly notify Company of the termination of any of its Customers. Following such 
notice, Company will promptly stop collecting orders for Products from the 
terminated Customers; Microsoft may refuse to provision any orders submitted after 
the termination of Customer. Company will also stop delivery of any program 
information and materials to the terminated Customer. If Microsoft terminates a 
Customer, Company will not have any claim against Microsoft for damages or lost 
profits resulting from the termination. 

(b) Microsoft may provide any Products directly to Customers; Microsoft may also 
authorize other entities to do so. Microsoft may send direct communications to 
Customers related to the terms of the Customer Agreement or the operation or 
delivery of a Product. 

4. Support Obligations. Except as may be set forth In the Additional Terms, Company shall 
have sole responsibility for providing all aspects of customer support, customer service 
and billing for the purchase of Products and will fulfill such obligations and perform 
such services with professional care and skill. Company understands and agrees that, 
except as otherwise provided in the Additional Terris, Microsoft shall have no 
responsibility for support regarding the purchase and fulfillment process for Products. 

Defense Obligations. Subject to the conditions set forth In that section entitled 'Defense of 
Third Party Claims, General" of the Channel Terms, Company will defend Microsoft (including by 
paying external attorneys' fees and costs and expenses of defense) from, and will pay any 
resulting adverse final judgment or settlement (to which Microsoft consents) associated with, a 
Claim that arises out of or is connected with any default or breach or alleged default or breach 
of the Agreement by Company, Co,mpany's sale or distribution of any Product, or any other act 
or omission by Company. Notwithstanding anything otherwise provided in this Channel 
Authorization, Microsoft will not amend Company's indemnification obligations In this Channel 
Authorization through the introduction of new Product Specific Terms, except that Microsoft 
may introduce new Product Specific Terms that supersede or modify such terms solely as 
applicable to new Products. Microsoft will not amend Company's indemnification obligations in 
this Channel Authorization with retroactive effect, or with prospective effect across all Products. 

Term and Termination 

1. Term. Company shall remain authorized as an Indirect Reseller until this Channel 
Authorization is terminated. 

2. Automatic Termination. Company acknowledges that termination of either the Core 
Terms or the Channel Terms shall immediately, and without further action by the 
parties, terminate this Channel Authorization. 

3. Termination without Cause. Except as otherwise provided in the Additional Terms, either 
party may terminate this Channel Authorization at any time without cause, and without 
intervention of the courts, by giving the other party not less than thirty (30) days' prior 
written notice. Neither party will have to pay the other party any costs or damages 
resulting from termination of this Channel Authorization without cause. 
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4. Termination for Cause. If a party breaches any term of this Channel Authorization, the 

breaching party shall have thirty (30) days' following written notice of such breach by 

the non-breaching party to cure the breach if the breach is curable. If the breaching 

party fails to cure the breach within such thirty-day period, the non-breaching party 

may terminate this Channel Authorization upon written notice to the breaching party. A 

party will be allowed to cure a breach once; if a party breaches this Channel 

Authorization for the same reason as a prior breach then the other party may terminate 

this Channel Authorization immediately on written notice to the breaching party. If the 

breach is not curable, then the non-breaching party may terminate this Channel 

Authorization immediately upon written notice to the breaching party. Either party may 

also terminate this Channel Authorization immediately upon written notice to the 

breaching party due to the other party's breach of the confidentiality terms. Microsoft 

may also terminate this Channel Authorization immediately upon written notice to 

Company due to the infringement, misappropriation or violation of Microsoft's 

intellectual property rights. Microsoft may, in its sole discretion, deem a termination for 

breach of the Channel Authorization of an agreement between Company and a Microsoft 

Affiliate, where Company is the breaching party, to be a breach of, and the basis of an 

immediate termination of, this Channel Authorization. 

5. Effect of Termination. Upon the termination of this Channel Authorization, Company 

must immediately stop using all rights granted by this Channel Authorization. In 

addition to any obligations detailed in the Additional Terms, following the termination 

of this Channel Authorization, Company shall:  (i)  immediately cease distribution of the 

Products; (ii) within twenty-four (24) hours of such termination, shut down any websites 

• or pages and any Customer access to such websites or pages that include any 

advertising, marketing or branding that include the Products or Microsoft Marks (iii) 

promptly remove any other advertising, marketing or branding, that include the 

Products, marketing materials or Microsoft Marks and (iv) provide any other 

cooperation, as reasonably requested, to Distributor and Microsoft. 

6. Termination of Distributor. Company acknowledges that expiration or termination of the 

Distributor Agreement shall immediately, and without further action by the parties, 

terminate any Product distribution rights granted to Company by Distributor in 

accordance with the Distribution Agreement. Upon termination or expiration of the 

Distribution Agreement, Microsoft may work with Company to facilitate its engagement 

with a replacement distributor to enable the continuation of the rights granted in this 

Channel Authorization. 

7. Customer Change of Partner. 

(a) A Customer may be permitted under a Customer Agreement to elect to change its 

reseller or distributor. The change becomes effective at the time specified in the 

underlying Customer Agreement. If a Customer elects to terminate its relationship 

with Company, Company will not have any claim against Microsoft for damages or 

lost profits resulting from the termination or Customer's failure to provide any 

required notice to Company. 

Microsoft Partner Agreement Page 24 of 27 

CONFIDENTIAL 
80 / 91 



Microsoft 
(b) Company must use commercially reasonable efforts to cooperate with Customer, 

Distributor, and/or Microsoft to facilitate the transference of any Customer orders, 
subscriptions, administrative credentials, Customer Discounts, and/or Customer 
Special Offers, as appropriate, to a new reseller or distributor at a Customer's 
direction, in connection with of a Customer request to change reseller or distributor, 
or Microsoft's direction, In connection with the termination of this Channel 
Authorization. 

Notice of Changes. Microsoft reserves the right to modify this Channel Authorization from time 
to time. Microsoft may modify this Channel Authorization with  (i)  five (5) days' prior notice If 
such modifications relate to the storage, handling or distribution of Microsoft intellectual 
property, or (ii) thirty (30) days' prior notice in all other cases. After the applicable notice 
period, such changes to this Channel Authorization will become effective without further action 
by the parties. Any modification of this Channel Authorization per this provision will have 
prospective effect only. 
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Microsoft Partner Agreement Acceptance Terms  

Company's acceptance may be attributed to one or more offers to contract with one or more 

Contracting Microsoft Entities. The Agreement, as amended by the Country Specific Provisions 

listed on each Contracting Microsoft Entity identifier page below (each modified Agreement 

being a "Country Specific Agreement"), represents an offer separately presented by each 

Contracting Microsoft Entity (each being an "Offer"). 

By Company's acceptance, as performed by its authorized representative, Company  (i)  consents 

to its acceptance of each Country Specific Agreement by electronic means, (ii) accepts the terms 

of each separate Offer and (iii) agrees that Company (a) has received, read and understands the 

Country Specific Agreement underlying each Offer, including any websites or documents 

incorporated by reference and any amendments, and (b) agrees to be bound by the terms of 

each Offer without any additions or modifications whatsoever. 

Each Country Specific Agreement is entered into between Company and the applicable 

Contracting Microsoft Entity as of the Effective Date, which is the date the applicable 

Contracting Microsoft Entity receives this properly executed signature form, subject to 

satisfactory processing for completion. On the Effective Date, each Country Specific Agreement 

shall form a separate legally binding agreement between Company and the applicable 

Contracting Microsoft Entity. 
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Contracting Microsoft Entity 

Name 
Microsoft Corporation 

Located at: 
Microsoft Corporation 
One Microsoft Way 

. Redmond, WA 98052 
USA 

Send notices to: 
Microsoft Corporation 
6100 Nell Road, Suite 210 
Reno, Nevada 89511-1137 
USA 

The terms of the Agreement entered into as of the Effective Date by and between Company and 
the Contracting Microsoft Entity listed immediately above are amended by the "Country Specific 
Provisions" detailed below. 

Country Specific  Provisions*  

The following text is added to the first item under that subsection of the "Core Terms", under 

that subsection entitled "Miscellaneous", entitled "Applicable Law and Venue": 

This Agreement is governed by and Interpreted /n accordance with the laws of the State of 
Washington and the federal laws of the United States. The parties consent to the exclusive 
jurisdiction and venue In the courts sitting In King County, Washington. Company waives all 
defenses of lack of personal jurisdiction and forum non conveniens. 

[End of amended terms] 
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Megrendelő (a szerződést 

kötő másik fél neve és 

székhelye) 

Keszthelyi  Holding  Zrt. 

Tagvállalatok: 

(Hunbankbiztosítás Kft., 

Hungarikum Biztosítási 

Alkusz Kft., HUNPénzügyi 

Tervező Kft, UFSGroup Kft.) 

Székhely:  1097 Budapest, 

Könyves  Kalman  körút  11.  C. 

ép.  7. em 

Stelius Zrt. 

Székhely:  1027 Budapest, 

Csalogány utca  23-33 

A  szolgáltatás tárgya (részletes leírás, az üzemeltetett számítógépek 

száma, szerződés értéke/év) 

szerver  es  kliens park üzemeltetése 

A Holding  szerver parkjának, irodaházi és szerverközponti hálózatának 

üzemeltetése.  3  Fizikai  Host  szerveren futó virtuális környezetben  40 

virtuális szerver üzemeltetése, Switch-ek tűzfalak üzemeltetése.  A 

rendszer magas rendelkezésre állású,  HA  kiépítésben működik. 

Kliens park üzemeltetése  Microsoft  SCCM alapú kliens  management 

kialakítás segítségével. Az SCCM infrastruktúra alkalmas az interneten 

kapcsolódó kliensek kezelésére is.  A  kliensek száma a belső 

munkavállalói körben  ^200  db  Windows 10  és  Mac OS,  továbbá 

mintegy  300  üzletkötői kliens üzemeltetése országszerte. Összesen 

—500  kliens üzemeltetése. 

Éves szinten az üzemeltetési volumen:  12.000.000 Ft. 

Kliens menedzsment rendszer bevezetése,  (MS  SCCM) kliens park 

központosított menedzsmentje  600  kliens számítógépes 

környezetben. 

A  szerződést kötő másik fél 

kapcsolattartójának neve  es 

elérhetősége 

A  teljesítés ideje 

(kezdés/befejezés, 

WHH/F/N) 

Honvéd  Barbara 2017.07.01-2021.04.30. 

(jelenleg is folyamatosan) 

Hudak  Zsolt 2020.07.01-2021.04.30. 

(jelenleg is folyamatosan) 

Éves szinten az üzemeltetési volumen:  3.000.000 Ft. 

0.F.SZ. Zrt, Fizetési Pont 

Terminal  üzemeltető Kft. 

2016.02.01-2021 04.30. 

(jelenleg is folyamatosan) 

Szerver  es  kliens üzemeltetési feladatok ellátása  6  fizikai  Host-os 

virtualizációban  95  virtuális szerver üzemeltetése.  MS windows,  és 

Perger Zoltan 

NYILATKOZAT  A  LEGJELENTŐ SEBB SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

Alulírott LOGOSZ  IT Services  Kft.,  1132 Budapest,  Visegrádi utca  58/A4. em. 1.  ajánlattevő, amelyet képvisel  Kovacs Gabor  cégjegyzésre jogosult, 
az Ajánlattétel) Felhívás  9.  pontjában foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy cégünk az alábbi, az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított  24  hónapban teljesített legjelentősebb szolgáltatásokat az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette: 



Kelt:  Budapest, 2021.  május  04. 

Kovács  Gabor 

ügyvezető 

LOGOS2  IT Services  Kft. 

LOGOS2 IT Senti 
1432 atid4p: sts Kit "avis a  i  Wee 58144. t. n 252686-2-11 .• C• MS-1'922 I 

Székhely:  1027 Budapest, Linux alapokon. Hálózat üzemeltetés támogatása, kliens üzemeltetés 
Kapás utca  6-12 támogatása,  AD, GPO-k  Alkalmazás rendszerek üzemeltetése. Kliensek 

száma mindösszesen  120  fizetési terminálok száma  34.000  db. 

A  szerződés éves volumene:  15.000.000 Ft. 



4  goelbgeefiezt 
ergreNeigimeAssE  4.4.74a: 

Céginformációs 

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
CÉGINFORMÁCIÓS  ES AZ  ELEKTRONIKUS CÉGELTÁRÁSBAN 

KÖZREMŰKÖDŐ  SZOLGÁLAT 

Cégkivonat 
A  Cg.01-09-379221 cégjegyzékszámú LOGOSZ  IT Services  Számítástechnikai Kereskedelmi  64  Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság  (1132 Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. em. 1.)  cég  2021  május  3.  napján hatályos adatai a 

következők: 

I. Cégformától független adatok 

1. Általános adatok 
Cégjegyzékszá  m:01-09-379221 

Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve: 2013/02/19 

2. A  cég elnevezése 
2/2. LOGOSZ  IT Services  Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A  változás időpontja:  2021/01/11 

Bejegyzés kelte:  2021/01/18 

Hatályos:  2021/01/11  ... 

3. A  cég rövidített elnevezése 
3/1. LOGOSZ  IT Services  Kft. 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2073/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

5. A  cég székhelye 
5/2. 1132 Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. em 1. 

A  változás időpontja:  2021/01/11 

Bejegyzés kelte:  2021/01/18 

Hatályos:  2021/01/11  ... 

8. A  létesítő okirat kelte 
8/1. 2013.  február  8. 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

8/2. 2016.  február  22. 
Bejegyzés kelte:  2016/03/07  Közzétéve:  2016/03/09 
Hatályos:  2016/03/07  ... 

8/3. 2021.  január  11. 
Bejegyzés kelte:  2021/01/18 

Hatályos:  2021/01/18 

902. A  cég tevékenysége 
9/1. 6201 '08  Számítógépes programozás 

Fötevékenység. 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/2. 6202 '08  Információ-technológiai szaktanácsadás 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/3. 6203 '08  Számítógép-üzemeltetés 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/4. 6209 '08  Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
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Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/5. 6311 '08  Adatfeldolgovis,web-hoszting szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/6. 6312 '08  Világháló-portál szolgáltatás 
Bejegyzés kelte  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19.. 

9/7. 6399 '08  M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2073/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/8. 9511 '08  Számítógép, -periféria javítása 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/9. 9512 '08  Kommunikációs eszköz javítása 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/10. 5829 '08  Egyéb szoftverkiadás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/11. 4651 '08  Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2073/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/12. 4652 '08  Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme 
Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/13. 4741 '08  Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
• Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 

Hatályos:  2013/02/19,,.. 

9/14. 474208  Telekommunikációs temlék klskereskedelme 
Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/15. 4743 '08 Audio-,  videoberendezés kiskereskedelme 
Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/16. 7010'08  Üzletvezetés 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/17. 7021 '08 PR,  kommunikáció 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/18. 7022 '08  Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/19. 8211 '08  összetett adminisztratív szolgáltatás 
Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2073/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/20. 8219 '08  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
Bejegyzés  kette:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 
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9/21. 8220'08  Telefoninformáció 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19 

9/22. 8560 08  Oktatást kiegészítő tevékenység 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/23. 8559'08  M.n.s. egyéb oktatás 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

9/24. 1820 98  Egyéb sokszorosítás 

Bejegyzés kelte:  2013/02/19  Közzétéve:  2013/04/18 
Hatályos:  2013/02/19  ... 

11. A  cég jegyzett tókéje 

Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

A  változás időpontja:  2016/02/22 

Bejegyzés kelte:  2016/03/07  Közzétéve:  2016/03/09 
Hatályos:  2016/02/22  ... 

13. A  vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai 
13/8. I 

Adóazonosító jel: 
A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2013/02/08 
A  változás időpontja:  2021/01/11 

Bejegyzés kelte:  2021/01/18 

Hatályos:  2021/01/11  ... 

13/9. 

Adóazonosító jel: 
A  képviselet módja: önálló 
A  képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 
A  hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. 

Jogviszony kezdete:  2013/02/08 
A  változás időpontja:  2021/01/11 

Bejegyzés kelte:  2021/01/18 

Hatályos:  2021/01/11  ... 

20. A  cég statisztikai számjele 
20/2. 24259686-6201-113-01. 

A  változás időpontja:  2021/01/20 

Bejegyzés kelte:  2021/01/20  Közzétéve:  2027/01/27 

Hatályos:  2021/01/20  ... 

21. A  cég adószáma 
21/5. Adószám:  24259686-2-41. 

Közösségi adószám: HU24259686. 

Adószám státusza: érvényes adószám 

Státusz kezdete:  2013/02/14 
A  változás időpontja:  2021/01/18 
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Bejegyzés kelte:  2021/01/18 
Hatályos:  2021/01/18  ... 

32. A  cég pénzforgalmi jelzőszáma 
32/1. 10102086-27866900-01003002 

A  számla megnyitásának dátuma:  2013/03/06. 
A  pénzforgalmi jelzőszámot kezeli:  Budapest Bank  Zrt Belvárosi Fiók  (1065 Budapest,  Bajcsy Zsilinszky őt  5.) 

Cégjegyzékszám: 

Bejegyzés kelte:  2013/03/12  Közzétéve:  2073/05/02 
Hatályos:  2013/03/12  ... 

45. A  cég elektronikus elérhetősége 
45/1. A  cég kézbesítési címe: gabor.kovacs@logoszit.hu 

A  változás időpontja:  2016/02/22 
Bejegyzés kelte:  2016/03/07  Közzétéve:  2016/03/09 
Hatályos:  2016/02/22  ... 

49. A eft céglegyzélcszárnai 
49/2 Cégjegyzékszám: 01-09-379221 

Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 
Bejegyzés kelte:  2021/01/19  Közzétéve:  2021/01/20 
Hatályos:  2021/01/19  ... 

59. A  cég hivatalos elektronikus elithetósége 
59/1. A  cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 24259686#cegkapu 

A  változás időpontja:  2018/06/20 
Bejegyzés kelte:  2018/06/20  Közzétéve:  2018/06/22 
Hatályos:  2018/06/20  ... 

60. Európai Egyedi Azonosító 
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.08-09-024772 

A  változás időpontja:  2017/06/09 
Bejegyzés kelte:  2017/06/09  Közzétéve:  2017/06/13 
Hatályos:  2017/06/09  ... 

II. Cégformától függő adatok 

1. A  tag(ok) adatai 
1/4. 

A  szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot. 
A  tagsági jogviszony kezdete:  2013/02/08 
A  változás időpontja:  2019/08/30 
Bejegyzés kelte:  2019/08/30  Közzétéve:  2019/08/31 
Hatályos:  2019/08/30  ... 

1/6. 

A  tagsági jogviszony kezdete: 2013/02/0ti 
A  változás időpontja:  2020/08/24 
Bejegyzés kelte:  2020/08/24  Közzétéve:  2020/08/26 
Hatályos:  2020/08/24  ... 

Az  IM  Céginformációs Szolgálata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az illetékes cégbíróság jogerős 
végzésein alapulnak.  A  cégügyben  el  nein  bírált módosítás nincs folyamatban. 

Készült:  2021/05/03 15:23:57. A  szolgáltatott adatok  a  kibocsátás időpontjában megegyeznek  a  cégnyilvántartó rendszer 
adataival. 

01-10-041037 
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A OCKUMENI UM Ca DIGRAUS 
ALMIÁSSAL MA EL 

1A ''fl $IGN Wit4e 

ALÁÍRÁS-MINTA 

Malmo 
mint a LOGOSZ  IT Services  Számítástechnikai Kereskedelmi és 

,  *Wet.  Korlátolt FeleMsségü Társaság (rthiclitett neve LOGOSZ  IT Services  Kft; székhely:  1132 Budapest, 
WA. 4. em. 1.)  ügyvezetője a céget akként jegyzern, hogy a cég  kitzel  vagy géppel előirt, előnyomott, 

illetve előnyomtatott neve  Oa  vagy  Rile  a nevemet önállóan az alábbiak szerint írom: 

Alulfrott dr. Täpay Lilla ügyvéd  (toss Budapest, Falk  Miksa utca  3. 111/2..;  nyilvántartó kamara: Budapesti ügyvédi 
Kamara: kamarai nyilvántartási szám:  36070032)  tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát . kszületési  new: 

születési hely, idő: arnda neve: ; zaiccune: 
‚aki személyazonosságát a számú személyi igazolványával, lakcímét a szánni 

lakdrnkártyájával kellöképen igazolta, előttem saját kezűleg Írta  alit. 

Nyilatkozom, hogy az akiírás-mintát a változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzássel. Ezen általam 
ellenjegyzett aláírás-minta a változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi.  A  változásbejegyzési kérelem alapját képező 
1étes1t6 okiratot én készitettem  es  láttam el ellenjegyzéssel. igy a jelen aliírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a 
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  2006.  évi V. törvény  9.  §-ában irt feltételeknek. 

Budapest, 2021. jarkkir II. 

Di 1 y 

.€:::7CC 
I tasa L. 3 1112 

Dr. Täpay Lilla 
Ügyvéd 
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4.  számú melléklet 

VÄLLALKOZÁSI SZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Székhely: 
Adószám: 
Törzsszám: 
KSH számjel: 
Bankszámlaszám: 
S7Amlavezető pénzintézete: 
Képviseli: 
mint Megrendelő, 

másrészről a 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
Számlavezető pénzintézete: 
Képviseli: 
mint Szolgáltató 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri 
Hivatal 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15508009-2-42 
508001 
15508009-8411-325-01 
11784009-15735715 
OTP  Bank  Nyrt. 
Czukkemé dr. Pintér Erzsébet jegyző 

LOGOSZ  IT Services  Kft. 
1132 Budapest,  Visegrádi utca  58/A 4. em. 1. 
01-09-379221 
24259686-2-41 
10102086-27866900-01003002 
Budapest Bank  Zrt. Belvárosi Fiók 
Kovacs Gabor  ügyvezető 

(továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együttesen, mint Felek) között az alulírott napon és 
helyen az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 
1.Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzési eljárást indított  2021.  április 28-án, ,Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű 
mérnök informatikai szolgáltatás nyújtása" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Polgármesterének a 
Képviselő-testület hatáskörében eljárva hozott  .../2021.  ( ) számú határozata szerint 
beszerzési eljárás nyertese a Szolgáltató lett. 

3. Jelen szerződés elválaszthatatlan,  1.  sz. melléklete az  1.1.  pontban meghatározott 
ajánlattételi felhívás,  2.  sz. melléklete Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése sorian egyaránt 
irányadóak. 

II.  A  szerződés tárgya 
2.1. A  Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott 
emelt szintű informatikai rendszermérnöki támogatás (a továbbiakban: mérnök informatikai 
támogatás) nyújtását évi  240  óra időtartamban (éves, lehívható időkeret) a jelen szerződésben 
és annak elválaszthatatlan részét képező ajánlattételi felhívás és ajánlattételi dokumentációban 
foglaltak szerint. Vállalkozó az éves időkeretből felhasznált és még felhasználható órák 



számáról rendszeresen kimutatást küld a Megrendelőnek. Az  dyes  időkereten belül Vállalkozó 
havonta legfeljebb  32  óra szolgáltatást vállal, amely kizárólag a tárgyhónapban felmerülő 
üzemszerű működést akadályozó hiba fennállása esetén léphető túl, túllépés ideje 
értelemszerűen beleszámítódik az  dyes  időkeretbe. 

2.2.  Szolgáltatási időszak (a  7.2  pont szerinti havi díjba foglaltan): 
Hétfő:  08:00-18:00  óra 
Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek:  08:00  —  17:30 

A  szolgáltatási időszakon túli munkavégzés kizárólag a teljesítendő feladat ismeretében, a 
Megrendelő kapcsolattartójának telefonon vagy írásban történő kifejezett kérésére Vállalkozó 
vállalja a feladat végrehajtását, azzal hogy az ilyen munkavégzésre fordított idő 1,5-szeres 
szorzóval kerül az eves időkeretből levonásra. Szolgáltatási időszakon túli munkavégzésre a 
Vállalkozó akkor számítja fel a  3.9  pont szerinti díjat,  ha  a munkavégzés az éves időkereten 
felül történik. 

2.3.  Feladatok részletezése: 
a) kiemelt rendelkezésre-állású mérnöki támogatási szolgáltatás, 
b) meglévő hardver elemek és hardver közeli szoftverek szakértői támogatása, 
c) meglévő operációs rendszerek és szoftver rendszerek szakértői támogatása, 

újrainstallálása és frissítése (szolgáltatás nem terjed ki azon rendszerszintű alkalmazás 
szoftverekre melyek forrása felett a Szolgáltató korlátlanul nem rendelkezhet), 

d) Speciális  BIOS  és  firmware  frissítések megtervezése, megszervezése, elvégzése, 
ellenőrzése 

e) biztonságtechnikai jellegű problémák folyamatos elemzése, gyártók által ajánlott 
biztonsági javítások és bővítések átvezetése, 

0  aktív hálózati elemek működése során felmerülő problémák/konfigurációk 
megoldására, 

g) rendszermérnöki támogatási HelpDesk  (Call Center), 
h) helyszíni vagy távvezérelt munkavégzés évente  240  óra időtartamban, 
i) központi szerver HW konfigurálás igények szerint, 
j) szerverek, központi gépterem átalakítása, átszervezése, a munkával járó kábelezési és 

konfigurációs munkálatok elvégzése igény szerint, 
k) rendelkezésre állás  2  órás reakció idővel a  Microsoft Windows 2003/2008  és 

LINUX/UNIX platformjaihoz és a szerveroldali alkalmazásokhoz 

A  Felek külön megállapodása alapján Szolgáltató jogosult a Hivatal által használt rendszerek 
részleges vagy teljes bővítésére, felújítására, átalakítására. 

Felek „reakció idő"-nek értelmezik azt az időtartamot, amely időtartamon belül Szolgáltató a 
Megrendelő hibajegyét felveszi, és írásban visszaigazol Megrendelő részére arra vonatkozóan, 
hogy a hibajegy kezelését rögzítette és kijelölte a hiba elhárításával foglalkozó szakembert. 

Szolgáltató kötelezettségei 
3.1.  Szolgáltató vállalja, hogy — kizárólag — az írásban megerősített üzemszerű működést 
akadályozó hiba megoldására vonatkozó rendszermérnöki támogatási igényre  30  percen belül 
reagál, és az igényelt beavatkozást haladéktalanul,  de  legkésőbb  120  percen belül (mely a 
Szolgáltatási időszak keretei között számítandó) a helyszínen vagy — amennyiben azt a 
probléma jellege lehetővé teszi — táveléréssel megkezdi és folytatja a jelzett probléma 
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megoldásáig.  A  Szolgáltatást végző köteles minden tőle telhetőt megtenni a probléma 
megoldása érdekében és a Megrendelő köteles ebben vele együttműködni. 

3.2.  Amennyiben a Szolgáltató a  3.1.  pont szerinti esetben  120  percen belül nem kezdi meg a 
szolgáltatás nyújtását, minden megkezdett  bra  után  10.000,- Ft  + ÁFA késedelmi kötbér 
fizetésére köteles. 

3.3  Szolgáltatást végző vállalja, hogy hibabejelentésre alkalmas „HELPDESK" szolgálatot 
üzemeltet, melynek elérését a jelen Szerződés  2.2.  pontjában rögzített időtartamon belül, - 
valamint halaszthatatlan beavatkozást igénylő esetekben az időtartamon kívül is - Megrendelő 
telefonon és e-mailen keresztül hibabejelentéseket tehet Megrendelő bejelentésre kijelölt 
munkatársai által. 

Megrendelő részéről hibabejelentésre jogosult személyek és elérhetőségeik az alábbiak: 

név: dr. Orgoványi András irodavezető, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

név:  Weisz  Tamás ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

név: Rusz Csaba informatikus-koordinátor, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Szolgáltató HeIndesk elérhetősége: 
név: agyvezető 
telefonszám: • 
e-mail: 
webes elérhetősége: 

3.4  Szolgáltatást végző vállalja, hogy évente a III pontban megjelölt  240  óra időtartamban a 
tervezésben és optimalizálásban jártas rendszermérnökei Megrendelő részére helyszíni 
munkavégzéssel és tanácsadással is rendelkezésére állnak. 

3.5  Szolgáltatást végző vállalja, hogy a  240  óra időkeret terhére a Megrendelő igényei szerint 
és a vonatkozó jogszabályok keretei között tanácsadóként közreműködik a Megrendelő által 
bonyolított informatikai eszköz beszerzésekkel kapcsolatosan.  A  beszerzett eszközöket 
telepíti, valamint a jelen Szerződésben rögzítettek alapján működteti és fejleszti. 

3.6.  Szolgáltató vállalja, hogy a rendszermérnöki támogatási tevékenysége kapcsán a 
Megrendelő tevékenységének segítése céljából - jogszabály vagy e szerződés eltérő 
rendelkezése hiányában - kapcsolatot tart fenn az informatikai eszköz-szállítókkal, különös 
tekintettel az I. számú alapdoktunenturnban rögzített operációs rendszerek és alapszoftverek 
szállítóira. Ezen kapcsolattartás nem lehet hátrányos a Megrendelő számára. 



3.7.  Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetett  IT  rendszerben a Megrendelő tevékenysége 
során megjelent adatok biztonságát megőrzi. 

3.8.  Szolgáltató kizárja felelősségét azokban az esetekben, melyekben Megrendelő hibájából 
vagy rendeltetésellenes, illetve szakszerűtlen használatából és kezeléséből adódóan 
hibásodnak meg  IT  eszközök, illetve nem működnek rendeltetésszerűen. 

3.9. A  Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés II.I. pontjában rögzített eves  240 
rendszermérnöki munkaórát meghaladó — a Megrendelő által írásban külön igényelt szerződés 
szerinti feladatokat ellátja az alábbi ellenszolgáltatás ellenében eseti alapon: 

rendszermétnöki óradíj távolról, a Hivatal munkarendjében: 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, a Hivatal munkarendjében: 
rendszermérnöki óradíj távolról, a Hivatal munkarendjén kívül: 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, a Hivatal munkarendjén kívül: 
rendszermérnöki óradíj távolról, hétvégén, ünnepnapon: 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, hétvégén, ünnepnapon: 
kiszállási díj: 

14 000.-Ft/óra + ÁFA 
14 000.-Ft/óra + ÁFA 
16 000.-Ft/óra + ÁFA 
16 000.-Ft/óra + ÁFA 
18 000.-Ft/óra + ÁFA 
18 000.-Ft/óra + ÁFA 

3  000.-Ft/alkalom+ÁFA 

IV. Megrendelő kötelezettségei 
4.1  Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a tevékenysége ellátásához szükséges 
munkaterületet biztosítani. Megrendelő köteles Szolgáltató részére a Szerződés teljesítéséhez 
szükséges bejárást és hozzáférés biztosítás. (Szerverszobába bejutás, admin jelszavak és 
kódok megadása) 

4.2  Megrendelő köteles - a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén —  7.2.  pont szerinti 
díjat a Szolgáltató részére havi rendszerességgel megfizetni. 

V. Teljesítés helye, ideje 
5.1  Szolgáltató jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységet a Megrendelő által 
meghatározott helyen köteles végezni. Egyebekben a Szolgáltató ott köteles teljesíteni, ahol 
az a szolgáltatás hiánytalan teljesítéséhez szükséges. 

5.2.  Szolgáltató jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységét a jelen 
Szerződésben rögzítettek szerint köteles elvégezni. 

VI. Teljesítés 
6.1.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés II. pontjában meghatározott 
vagy jelen szerződésben szereplő egyéb szolgáltatásokról - azok szerződésszerű, hiánytalan 
elvégzése esetén - havonta közösen aláírt teljesítésigazolást állítanak ki. 

6.2.  Amennyiben a szerződés teljesítése során a Szolgáltató oldalán olyan körülmény áll elő, 
amely a szerződésszerű teljesítést akadályozza, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul 
írásban értesíti, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Szerződő Felek 
megállapodnak abban, hogy ezekben az esetekben a  7.2.  pont szerinti díj Szerződő Felek 
írásos megállapodása alapján csökkentett mértékben kerül számlázásra, amennyiben az 
kizárólag a Szolgáltató hibájára vezethető vissza. Amennyiben a körülmény a Megrendelő, a 
Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik Fél, vagy vis major következtében merül fel, 

/L. 



akkor Vállalkozó a teljes Vállalkozói díj kiszámlázására jogosult  its  a teljesítésre 
rendelkezésre álló időtartam a körülmény megszüntetésének időpontjától kezdődik. 

VII. A  szerződés időtartama, díjazás, fizetési feltételek 
7.1.  Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra,  2021.  június  1.  napjától  2022. 
május  31.  napjáig kötik. 

7.2.  Szolgáltató havonta  280 000,-  Ft/h6 + ÁFA, az havi kettőszáznyolcvan ezer forint + 
ÁFA díjra jogosult. 
7.3. A  Megrendelő  a  szolgáltatási díjat havonta utólag,  a  teljesítési gazolással igazolt 
teljesítést követően szabályszerűen kiállított számla alapján  8  napon belül, banki átutalással 
Szolgáltató  Budapest Bank  Zn.  Belvárosi Fióknál vezetett  10102086-27866900-01003002 
számú bankszámlájára fizeti meg.  A  díjból  a  késedelmi vagy meghiúsulási kötbér összege 
visszatartható. 

7.4. A  Szolgáltató havonta jogosult számla kiállítására. Minden esetben a számla mellékletét 
képezi a Felek által közösen kiállított teljesítési igazolás. 
Megrendelő részéről teljesítésigazolásra a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda vezetője, 
akadályoztatása esetén a helyettese jogosult. 

VIII. Kötbér 
8.1.  Késedelmi kötbér:  A  Megrendelő Szolgáltatóval szemben a teljesítés késedelme esetére 
késedelmi kötbért köt ki, melynek mértéke jelen szerződés  3.2.  pontjában meghatározott 
összeg, 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés — olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős 
meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és Megrendelő jogosult döntése szerint a 
Szerződést — mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül — azonnali hatállyal felmondani. 
Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség.  A  meghiúsulási kötbér 
mértéke a felolvasólapon rögzített, az általános forgalmi adó nélkül számított  12  havi 
ellenszolgáltatás  5  %-a. 

8.2.  Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Megrendelő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szolgáltatótól, a kár összegébe 
azonban a már behajtott kötbér ősszege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Megrendelőnek 
kára nem merült fel. 

IX. Korlátozások 
9.1.  Szolgáltató titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, 
annak tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret 
vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed alkalmazottaira, munkatársaira, 
beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt köteles a titoktartásra hitelt érdemlően 
figyelmeztetni. 

9.2. A  Szolgáltató a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására 
a szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.  A 
Szolgáltató a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos 
okmányokat és információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

9.3  Szolgáltató jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegéséért is teljes körű 
felelősséggel tartozik. 



9.4.  Jelen szerződés  IX.  pontjában rögzített korlátozás nem terjed ki azon információkra, 
melyek nyilvános adatok, illetve bárki számára megismerhetőek. 

X. Egyéb rendelkezések 
10.1.  Jelen szerződés határozott,  1  éves időtartamára tekintettel a szerződés rendes 
felmondással nem szüntethető meg. 

10.2.  Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával, jogosult 
azonnali hatállyal felmondani a jelen szerződést,  ha  a Szolgáltató ellen felszámolási, vagy 
esödeljárást indítottak. Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján 
átlátható szervezetnek minősül. 

10.3  Szolgáltató teljesítési segéd, közreműködő, alvállalkozó igénybevételére jogosult, annak 
munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

10.4  Szolgáltató a szerződés szerinti feladatai végzése során a Megrendelő munkavédelmi, 
tűzvédelmi és vagyonvédelmi előírásait köteles betartani. 

10.5  Szolgáltató teljes kártérítési kötelezettség terheli azért a kárért, amelyet szándékos 
mulasztása, vagy jogellenes magatartása következtében Megrendelőnek okoz. 

10.6 A  jelen szerződés teljesítése érdekében Szerződő Felek együttműködésre kötelesek, és 
kapcsolattartó személyeket jelölnek ki. 

név: dr. Oreoványi András irodavezető, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

név:  Weisz  Tamás ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Szolgáltató képviseletében: 
Kereskedelmi kérdésben: 
név:  
telefon:  +36 
mobil: +36 
e-mail: 

Projektmenedzser kérdésben: 
név: 
telefon:  +36 
mobil: +36 
e-mail: 

Műszaki kérdésben: 
név: 
telefon:  +36 



mobil: +36 
e-mail: 

akik a szerződés teljesítése során intézkedésre és nyilatkozattételre jogosultak. 

10.7.  Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 

10.8 A  Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleg felmerülő jogvitákat elsősorban békés 
módon, egyezség útján rendezik. 

10.9 A  szerződésben használt fogalmak tekintetében Szerződő Felek a szakmában szokásos, 
általános jelentést kötik ki. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi 
V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után  4  (db) egymással tartalom és  forma  szerint 
azonos eredeti példányban írták alá. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata  (2.  sz. felolvasólap) 

Budapest, 2021.  május  20. 

Megrendelő 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal 
képviseletében 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 

Szolgáltató 

Képviseletében 

Jogi szempontból ellenjegyzem: Fedezete: 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

   

dr. Melegh Mónika 
aljegyző 

 

Hörich  Szilvia 
gazdasági vezető 

12.3 
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