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PREAMBIJLIJM

Vevő „Á Nemzeti Földalapkezelő Szervezet E~séges Infrastruktúra (El) környezetbe történő
migrálásához és üzemeltetéséhez szükséges adatbázis kezelő’ licencek beszerzése” tárgyában a közbeszer
zésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) második része szerinti nyílt közbeszerzési
eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban Eladó, mint Ajánlattevő tette a
legalacsonyabb árat tartahnazó ajánlatot, így Vevő 2017. november 15-én megküldött összegezésében
Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek jelen adásvételi szerződést kötik.
A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés és annak mellékletei határozzák meg. Amennyiben
valamely, a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a Felek közötti vitás kérdésre
ajelen szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelkezéseket:

- a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a
. a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
. az ajánlati felhívásban és
. a Dokumentációban

- Eladó ajánlatában
foglaltak az irányadóak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

elad és leszállít, Vevő megrendel és megveszjelen szerződés I. számú mellékletében megha
t’ío~ott követelményeknek megfelelő, 2 db Oracle (gyártmány) Database Standard Edition 2 (meg-
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nevezés és verziószám) licencet (cikkszám: L103399) valamint a licencekhez tartozó gyártói támo
gatást (Support Oracle Database Standard Edition 2 licenchez (cikkszám: A97 163)) 12 hónap idő
tartamra.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

2.1 Eladó Jelen szerződés hatálybalépését követő 20 munkanapon belül köteles Jelen szerződés 1.1
pontjában meghatározott termékeket leszállítani és Vevőnek átadni.

2.2 A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések
központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró
tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés
a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében
meghatározott határidő leJártát követő napon. Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni a
jelen pontban meghatározott feltételek teljesüléséről.t

2.3 Felek Jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3. A TELJESÍTÉS HELYE

3.1 Eladónak a Jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott termékeket, az azok rendeltetetésszerű és
Jogszerű használatához szükséges dokumentumokat Vevő 1148 Budapest, Róna u. 54-56., szám ta
lálható telephelyére kell leszállítania, illetve a következő e-mail címre kell megküldenie:
tersztyanszky.zsolt~nisz.hu és licensz@nisz.hu

4. A TELJESÍTÉS MÓDJA

4.1 Vevő a Jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott termékeket úJ, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban köteles leszállítani.

4.2 Eladó a teljesítési határidőig köteles Vevőnek átadni, illetőleg elektronikus úton Vevő számára
elérhetővé tenni (továbbiakban átadni) a szállítandó termék(ek) rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentumot és (amennyiben szükséges) az aktiválási
kódot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni a Jogszerű használathoz szükséges mindennemű
licence igazolást, licence kulcsot és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges
minden eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférbetőség mértéig és mennyiségben.

4.3 AJelen szerződés tárgyát képező termékek a rájellernző legjobb gyakorlat szerinti módon kerülnek
átadásra a Jelen szerződés 7. pontJában meghatározottakkal összhangban. Eladó különös
figyelemmel végzi a szállítást tekintettel a használathoz szükséges licence kulcsok bizalmasságára.

4.4 Eladó köteles a Jelen szerződés keretében szállítandó termék(ek) rendeltetésszerű használathoz
szükséges tájékoztatást Vevő részére a teljesítés során megadni.

4.5 Eladó köteles legalább a termék(ek) szállítása előtt két munkanappal írásban értesíteni Vevőt a
szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék

‘ A támogató tartalmú tanúsítvány jelen szerződés alóírásáig kiadásra került, melyre tekintettel jelen szerződés az aláirásának napján hatályba
lép).
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tényleges átvételét a leszállítást követő harmadik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

4.6 Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkab

4.7 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.

4.8 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások

4.8.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséhez ajelen szerződés 3. számú melléklete L pontjában megneve
zett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megne
vezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek) köteles igénybe venni.

4.8.2 Ajelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezet(ek) helyett akkor vonha
tó be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), illetőleg a
szerződés teljesítésében való kőzreműködés(ük) abban az esetben szüntethető meg, ha Eladó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági köve
telményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt
meg.

4.8.3 Eladónak a 4.8.2 pont szerinti, Új Szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényét
írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelentenie és egyidejűleg köteles nyilat
kozni arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt új alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a 4.8.2
pont szerinti elvárások teljesülését.

4.8.4 Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 3. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.8. pont előírásainak betartása mel
lett. További —~ a 4.8.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó — alvállalkozó teljesítésbe történő
bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3
munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg
köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.8.5 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében már
nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), vala
mint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szer
vezet esetében, amikor a szervezet közreműködése a szerződés teljesítésében — a 4.8.2 pont, a Kbt.
138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint — kötelező, alvállalkozónak a szerződés teljesíté
sében való közreműködése megszűnése esetén Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köte
les benyújtani a 4.8.3 pont szerinti dokumentumokat.

4.8.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban
bekövetkező, jelen (4.8) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni.

4.9 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ha Eladó a 4.8 pontban szabályozottak megsértésével von be alvállalko
zót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igény-

M 71



bevétele nélkül nem következtek Volna be.

4.10 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

4.11 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.

5. FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

5.1 Jelen szerződés keretében szállítandó termékek árát, egységárátjelen szerződés 4. számú mellékle
te tartalmazza.

5.2 Jelen szerződés értéke (Jelen szerződés 4. számú melléklete alapján) 8.783.990,- Ft ± ÁFA, azaz
nyolcmillió-hétszáznyolevanháromezer-kilencszázkilencven forint + általános forgalmi adó.

5.3 Az 5.2 pontban meghatározott ár a szerződés időtartamára kötöttnek tekintendő, nem módosítható.
Az 5.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentételezé
sét, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába érvényesíteni kíván,
ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogo
sult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy Vevő a számláját kizárólag az Art.
36/A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése eseténjogosult kiflzetni.

6.2 Eladó jelen szerződés teljesítése során egy számla benyújtására jogosult.

6.3 Eladó jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
67. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését követően

jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít
ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.

6.4 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítést igazoló bizonylattal igazolt őt megillető díjat a Vevő a
számla központi iktatójába való beérkezését követő 30 napon belül Eladó bankszámlájára történő
átutalással a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében valamint a Ptk. 6:130. * (l)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően egyenlíti ki.

6.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, FE: 133.) küldi.

6.6 A Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó termékek valamint nyújtandó szolgáltatások

megnevezését, VTSZ/SZJ/TEAOR számát;
- a számlán Fel kell tüntetni a jelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot és a bank

nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afatv.) 169. *-a szerinti előírásoknak.
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6.7 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

6.8 A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

6.9 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

6.10 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

6.11 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
6.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

6.12 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

7. ÁTéU~ÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI

7.1 Vevő a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott terméke(ke)t átadás-átvételi eljárás keretében,
a szerződés 4.5. pontjában meghatározottak szerinti értesítést követően, a teljesítés helyén veszi át.

‘7.2 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott termékeket szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumen

tumokat átadta-e,
- Eladó átadta-e az aktiválási kódot (adott esetben).

7.3 Vevő az átvételt a száltítólevél (melyen szerepeltetni kell Vevő nevét, székhelyét valamint a jelen
szerződés számát) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyi
kének bekövetkezése esetén;
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett meniiyiséggel,
- Eladó nem jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott termékeket szállította le,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű és jogszerű

használathoz szükséges dokumentumokat,
- Eladó nem adta át az aktiválási kódot (adott esetben).

7.4 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzí
teni;
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
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- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.5 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 7.1-7.4 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.6 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értel
mezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanú
sítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.

8. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

8.1 Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha Vevő jelen szerződés 1.1
pontjában meghatározott termékeket átvette, továbbá ezen termékekre vonatkozóan megadta Vevő
számára a gyártói támogatás igénybevételéhez szükséges elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges
felhasználói kóddal együtt).

8.2 Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni a jelen szerződés 1.1 pontjában
meghatározott termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy példányát valamint a gyártói támo
gatás igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot, mely(ek) át
vételét követő 5 munkanapon belül Vevő kiállatja a teljesítést igazoló bizonylatot (melynek mintá
ját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza).

8.3 Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a 8.2 pont
szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen adja át.

9. JÓTÁLLÁS, TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

9.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a gyártó által biztosított jótállást vállal a
termék gyártója által meghatározottak szerint. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az idő
pontja

9.2 Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

9.3 Eladó leszállított termékekhez 12 hónap gyártói támogatást biztosít. A gyártói támogatás kezdő
időpontja a termék átvételének időpontja. Eladó a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítése érde
kében a jelen szerződés 2.1 pontjában megadott határidő lejártáig megadja Vevőnek azokat az el
érési uta(ka)t (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) lehetővé teszi(k) a
Vevő számára a gyártói támogatási szolgáltatás igénybevételét.

9.4 Eladó a jelen szerződés alapján leszállított szoftver licencekre (beleértve a szoftverek dokumentá
cióját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

9.5 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi terméken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadá
lyozza.

9.6 Eladó kijelenti és garantálja, bogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek saját
termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben megha
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tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, Jelen szerző
désben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési jogosultságok
kal rendelkezik.

9.7 Eladó szavatolja, hogy amennyiben Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és Jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve
nem korlátozzák vagy akadályozzák.

9.8 A 9.5-9.7 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerző
dés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményei
nek alkalmazása mellett, választása szerint — a szerződést azonnali hatállyal Jogosult felmondani
vagy jogosult attól elállni.

9.9 Amennyiben harmadik személy olyan okból, amelyért Eladó felelős szabadalom, szerzői jog, véd
jegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít,
Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó jogszavatossá
gi kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői Jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi
jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10. KÖTBÉR

10.1 Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős, jelen
szerződés 2.1 pontjában megadott teljesítési határidő lejártáig a jelen szerződés 1.1 pontjában
meghatározott termékek Vevő általi átvétele nem fejeződik be és vagy! ezen termékekre
vonatkozóan nem adja meg a gyártói támogatás igénybevételéhez szükséges elérési uta(ka)t (adott
esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt). A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett
késedelmes munkanap után:
- a késedelem 1-10. munkanapja alatt napi 0,5%
- a késedelem 11. munkanapjától napi 1%
A késedelmi kötbér alapja jelen szerződés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a
kötbéralap 20 %-a.

10.2 Eladó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen
szerződés nettó értékének 20 %-a.

10.3 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási
kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

10.4 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megillető díjba a
Kbt. szabályainak betartása mellett beszámítani.

10.5 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem
menetesíti a teljesítés alól.
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11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

11.1 Felek Jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.

11.2 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével Jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
a) Eladó a teljesítést Jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott kötele

zettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő
által megadott határidőre nem teljesíti.

11.3 Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

11.4 Vevő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni
a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

11.5 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

11.6 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta eb

11.7 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.

11.8 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11.9 A felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

12. TITOKTARTÁS

12.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

12.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra Jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

12.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

12.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
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harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartúsi nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

12.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult—
választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

13. FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

13.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Vevő részéről:
Név: Tersztyánszky Zsolt
Beosztás: Senior ügyfélmenedzser
Telefon szám: ±36-1-896-6907
Mobiltelefon szám: +36-30-443-7239
E-mail Cím: tersztyanszky.zsolt@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Keresztúri Gábor
Beosztás: üzletágvezető
Telefon szám: ±36 1 666 3700
Mobiltelefon szám: ±36 30 280 9868
E-mail cím: kozbeszerzes(~4tigra.hu, kereszturi.gabor~tigra.hu

13.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Bene János Zsolt
Beosztás: Ugyfél- és szolgáltatásmenedzsment igazgató
Telefon szám: +36-1-795-7254
Mobiltelefon szám: ±36-30-961-3437
E-mail Cím: Bene.Janos.Zsolt@nisz.hu

Név: Holecz József
Beosztás: Alapszolgáltatások menedzsment osztályvezető
Telefon szám: ±36-1-795-7255
Mobiltelefon szám: ±36-30-990-1626
E-mail cím: Holecz.Jozsef@nisz.hu

13.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy
a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében bekövetkező
változás nem igényel szerződésinódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekővetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.

13.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

9 !
lív

I//L



13.5 Az c-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

14. VIS MÁIOR

14.1 Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.

14.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek Eladó részéről elháríthatatlanul, olyan okból következnek be, amelyért Eladó nem felelős
és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk,
háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis
maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely összefüggést
Eladónak írásban igazolnia szükséges.

14.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással
a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem
ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

14.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint — a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a ‚ds maior miatt felmerült kárát.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.

15.2 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában
a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

15.3 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

15.4 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
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útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
Felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen
kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

15.5 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

15.6 Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

15.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanarmak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni’ A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat - TIB (minta)
3. számú melléklet: Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
4. számú melléklet: Szállítandó termékek egységára, ára (Eladó ajánlatában benyújtott ajánlattételi lap)
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól ‚7
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. nyilvántartási számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

BEVEZETÉS

A beszerzés célja a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet TAR rendszer adatbázisainak üzemelteté
séhez szükséges adatbázis kezelő licenc biztosítása. Az NFA TAR rendszere jelenleg Oracle
Standard Edition adatbázis kezelővel fut. Az alkalmazás adatbázis oldali komponenseinek telepi
tő parancsai Oracle Sqlplus scriptekben vannak megadva. A korábbi eljárás során beszerzésre
került SW üzemeltetéséhez, menedzseléséhez a meglévő rendszerek licenceivel azonos vagy
azokkal egyenértékű adatbázis kezelő licenceket kell biztosítani. A tárgyi eljárás célja ezen li
cencek beszerezése.

Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra
vagy típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.3 I.) Korm. rendelet 46. * (5) bekezdése alapján közli, hogy
valamennyi termék esetében elfogadja a megadott termékkel egyenértékű műszaki megoldást,
illetve terméket. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia.

Ajánlatkérő a beszerzésben érintett rendszerekre vonatkozó mennyiségi jogosultságot bővít. A
bővítéssel Ajánlatkérő nem akar Új rendszerre áttérni, vagy a meglévőt kiváltani.

Minden licenc megajánlásánál gyártó, vagy magyarországi képviseletének nyilatkozata szüksé
ges arra vonatkozóan, hogy az ajánlatban szereplő licene az Ajánlatkérő meglévő @vatar rend
szerén aktiválható, és használói jogosultságát bővíti.

BESZERZÉSRE KERÜLŐ TÉTELEK

Ajánlatkérő a következő licenceket szeretné beszerezni:

Oracle Database Standard Edition 2 — amely relációs adatbázis kezelésére alkalmas

Ajánlatkérő a következő támogatást szeretné beszerezni:

Éves support — gyártói support a megajánlott adatbázis kezelő termékhez

Egyenértékű árunak az tekintendő, amely az összes funkcionális követelmények eleget tesz és
egyúttal az aktiválást követően minden további informatikai, vagy egyéb erőforrás igénybevétele
nélkül rendeltetésszerű használatra azonnal alkalmas és a meglévő rendszerrel együttműködik.

Az ajánlatnak, illetve szállítandó termékeknek tartalmazniuk kell minden a működéshez szüksé
ges mennyiségi, teljesítmény és funkció licencet, valamint legalább 1 éves a gyártó felé érvénye
síthető üzemeltetés támogatást.

Relációs adatbázis kezelő SW.
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Célállapot

Nyertes ajánlattevőnek az alábbi követelménynek megfelelő termék szállítását kell vállalnia az
alábbi táblázatban megadott darabszámmal.

Az adatbázis szerver paraméterei:
OS: Oracle Linux Server release 6.6
2 db CPU 8 Core, Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650

1. táblázat — Relációs Adatbázis kezelő lieencek

O ~ 2.00GHz

MENNYISÉG TERMÉK MEGNEZÉSE

2 db processor alapúlicenc

2. táblázat — Egyenértékűségi paraméterek

Követelmény Követelmény
azonosító
Egyenértékűségi funkcionális követelmények:
EF.00l Jelen beszerzéssel a meglévő rendszerek üzemeltethetősége a cél.

Egyenértékűség alatti szoűver esetében a specifikált szofiverek parancssori
interfészei (CLI) által használt parancsok be-, és kirneneteinek natív, nem
feldolgozott_egyezőségét_kell_igazolni.

Nem funkcionális követelmények

ENF.001 Klasszikus adatbázis kezelő jellegű megoldás, amellyel a később
felmerülő adatbázis oldali igények fejlesztés nélkül megvalósíthatók.

ENF.002 A rendszer modern technológiák felhasználásával működjön.
ENF.003 A rendszer biztosítson egyszerű, megbízható, hozzáférést a felhasználók

számára, akár dedikált akár osztott kapcsolódási lehetőséggel.
ENF.004 A rendszerbe legyen lehetőség felhasználók és felhasználó csoportok

kezelé-sére, illetve a szerepkörök szerinti hozzáférési jogosultságok
beállítására.

ENF.005 A rendszer legyen hangolható teljesítmény szempontjából.
Funkcionális általános követelmények

E_FU.ALT.00l A rendszer legyen képes Ön diagnosztikára, a saját működésében, legyen
képes_a hibákat_kezelni,_naplózni.

E~fU.ALT.002 Tudja kezelni a táblatereket, hogy a táblákat táblaterekbe lehessen
szervezni,_az_áttekinthetőség_érdeké-ben.

EFU.ALT.004 A rendszer legyen képes a tranzakciós logokat online archiválni.
Ej~U.ALT.005 Legyen lehetőség a rendszert offline és online módon menteni. A mentés

hez legyen támogató segédprograrn.
EFU.ALT.006 A mentésekről tároljon le mentési információkat az adatbázis kezelőben,

azok_lekérdezhetők_legyenek.
EFU.ALT. 007 A rendszernek nevesített felhasználókat kell tudnia kezelni, amelynek

nézete-it lehessen korlátozni a felelősségi szintjüknek megfelelően.
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E_FU.ALT.008 Legyen lehetőség az objektum jogosultságok elkülönítésére.

E_FU.ALT.009 A rendszerből lehessen kiexportálni és beimportábű az adatokat.
E_FU.ALT.OlO A rendszerből performancia adatok, SQL hitási statisztikák kinyerhetőek

legyenek.
E_FU.ALT.Ol 1 Minden felsorolt követelményt egy gyártó termékének, vagy integrált ter

mékcsaládjának maradéktalanul kell teljesítenie.
EFU.ALT.012 Az Ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott rendszer minden olyan

szoü-ver licenc elemét, amely a fenti funkciók megvalósításához
szükségesek.

Integrációs követelmények
INT.001 Az adatbázisban tárolt komponensek (eljárások, függvények, triggerek)

maradjanak müködőképesek mindenféle módosítás vagy átalakítás nélkül.

INT.002 A rendszer legyen képes — átalakítás nélkül - elfogadni, feldolgozni és
beimportálni az Oracle Standard Edition expdp utility-vel előállított mig
rációs állományt

INT.003 Tudja kezelni az előzőleg RMAN-nal készített mentéseket, a mentésekből
tudja az adatbázist helyreállítani.

Relációs Adatbázis kezelő SW-hez gyártói támogatás

Általános elvárások

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a működéshez szükséges licenceket, valamint 1 évre a gyártó felé
érvényesíthető támogatást.

Nyertes ajánlattevőnek a részletezett követelménynek megfelelő termék szállítását kell vállalnia
az alábbi táblázatban megadott darabszánimal.

Célállapot

Nyertes aj ánlattevőnek a fentiekben részletezett követelményeknek megfelelő termékek
támogatást kell vállalnia az alább ( 3. táblázatban) megadott darabszámokkal.

3. táblázat — éves gyártói támogatás (support) relációs adatbázis kezelőhöz

MENNYiSÉG TERMÉK MEGNEZÉSE

1 év x2= 2 db gyártói támogatás
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AJÁNLATKÉNT CSATOLANDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ MEG
HATÁROZÁSA

. Ajánlattevőnek az ajánlatában a megajánlott termék gyártójának, vagy a gyártó magyar
országi képviselete által kiadott dokumentummal igazolnia kell, hogy a gyártói támogatás
nyújtására jogosult és a megajánlott termékre, az ajánlattétel évében érvényes viszontela
dói jogosultsággal rendelkezik. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által
megajánlott gyártói támogatás időtartamát.

AJÁNLATTEVŐ FELADATAI

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása a meghatározott határ
idők szerint.

Ajánlattevő feladata, hogy a kiírásnak megfelelő termékeket szállítson.

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított licencekre vonatkozóan azok teljes körű gyártói
támogatását azok átadásától számított 1 évig.

Ajánlat

A gyártói támogatás további feltételei
A gyártói támogatási időszak alatt a szoftverlicencekkel kapcsolatban az alábbi feltételek
biztosítása elvárt:

(A) Hibajavítási szolgáltatások

Hibajavítási szolgáltatások nyújtása, a felmerülő szoftver problémák elhárítása a probléma
súlyossági szintje szerinti elvárt válaszidővel. A gyártói szoftver működésére visszavezethető
probléma esetén a hiba elhárításának koordinálása a gyártói szoftver követési és támogatási
szolgáltatás igénybevételével. Eszkalációs lehetőség biztosítása összetett probléma esetén.

(B) Frissítések (Updates)

A termékekhez tartozó szoftver &issítések, hibajavítások, javító készletek, fóverziók,
alverziók elérésének biztosítása

(C) Legfflssebb verzió (Current Release)

Az Ajánlatkérő megkapja a Programok leg&issebb változatát, amennyiben és amikor az
rendelkezésre áll.

(D) Hozzáférés biztosítása a tudásbázisokhoz, fórumokhoz

Hozzáférés biztosítása online információs adatbázisokhoz, tennékhez kapcsolódó tudásbá
zishoz, az ismert tünetekhez és a javasolt megoldásokhoz kapcsolódó információkhoz, a mű
szaki adatokhoz. (knowledge site-ok, közösségi oldalak)Az online elérést 7x24 órában kell
biztosítani (hetente 7 nap, minden nap 24 órában).Szoftverekkel, működéssel kapcsolatos
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problémák, kérdések felmerülése esetén on-line vagy telefonon elérés biztosítása a
szoűvertámogató munkatársakhoz.
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nyilvántartási Számú szerződés 2. számú melléklete

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

MIE-75913/5

Készült
Rely: Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. Á
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A feat jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

I?



. nyilvántartási Számú szerződés 3. számú melléklete

Eladó szerződés aláírásakor ismert alváHalkozói

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a 2. pontban meghatározott körbe nem tartozó
alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

AlvállaHcozó feladata: -

Nyilatkozoni, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~
(l)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett: -

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó (ka)t.

Budapest, 2017.~~ ~

Vertán G órgy
ügyvezető

TIGRA Computer- és Irodatehnikai Korlá
tolt Felelősségű Társaság

11 ~ Bp ~r 113
í’doszám: l221~

Cg~: 01-O9~5t5~ wi
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. nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

Szállítandó termékek egységára, ára (Eladó ajánlatában benyújtott ajánlattételi lap)
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9 H lllORudaptsL tartok ttIa at OS itS ( 361 666 3700 ~ #361 666 3799 k
I,OFoeMArtKA

4 A KIEGÉSZITETrAJANLATrÉTELI LAP

AJANLATFETELI LAP

A Nemzeti Foldalapkezelo Szervezet Egységes Infrastruktúra (El) kornyezetbe tortenő migralasához ás

uzemeltetesehezszukseges adatbázis kezelő hcencek beszerzese.’

Ajánlattevó neve: j TIGRA Computer- ás Irodatechnika! Korlátolt Felelősségű Társaság
~ (röviden TIGRA 1(k)

~ Ajánlattevó székhelye: 7745 Rudapest, Törö kór u. 2.

A TIGRA Kft. az alábbi táblázat kitöltésével tesz ajánlatot a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkőrűen Működő Részvénytársaság mint ajánlatkérő által indított, ‚A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

Egységes Infrastruktúra (El) környezetbe történő migrálásáhaz ás üzemeltetéséhez szükséges adatbázis kezelő

licencek beszerzése tárgyú nyílt közbeszerzési eljárása során az alábbi ajánlatot teszem:

Nettó egységár Ellenszolgáltatás
Megnevezés: gyártmány, [ Mennyiség,

Cikkszám [ . . . . (nettó HLJF-ban összege (nettó
verziószám menflyisegi egyseg

megadva) HUF-ban megadva
Oracle Database Standard Edition 2 (vagy azzal egyenértékú) 2db processzor alapú licensz

2dbprocesszor [
Oracle Database Standard Edition 2 L 703399 3 599 996 1 799 992

alapú licence
12 hónap support Oracle Database Standard Edition 2 (vagy azzal egyenértékű) gyártói támogatás

a megajánlott Iicenchez 2x1 db azaz 2 db
SupportOracleDatabaseStandard [ 2db l2hónap [

“97163 [ 797 999 7583998
Edition 2 licenszhez gyártói támogatás L
Mindösszesen ár (nettó)’ 8 783 990

Az ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a műszaki
leirásban és a szerződéstervezetben rögzítettek szerinti teljesitésből adódö valamennyi költséget.

Budapest 2017. szeptember 11.

‘....

Rékai Dalma
közbeszerzési szakértő

meghatalmazott képviselő
TIGRA (ft.

‘Ebb,,, asarbaaszereplá árirandó „ Feioivnró!ap,tie,’ó ajónloliór’ sorába.
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••‚NISZ• • NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOSa SZOLGÁLTATÓ ZRT. . ‚ ‚ . ‚ ‚ „ ‚ ‚ ‚nyilvantartasi szamu szerzodes 5. szamu
melléklete

MIE-75910/AI5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt TIGRA Kit
Felelősségű Társaság

Cé~ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-566107

Adószám: 12218778-2-42 Uniós adószám: HU12218778
Kapcsolattartó adatai

‚ . . ‚ Beosztás: üzletágvezetőNev: Keresztun Gabor

‚ E-mail cím: kozbeszerzes(~tiEra.hu
Telefonszam: ±36 1 666 3700 . .keresztun.gabor®tigra.u

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1145 Budapest, Törökőr
utca 2.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): Ma
gyarország, 1115 Budapest, Bartók Béla úti 05-113-

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma: 10900059-00000003- Bankszámla devizanerne: HUF
31980015

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótön’ények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv.
tv. XIII/A. fejezet, 169. ~.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. 169. ~.(l)]: NEM
NEM fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján men
169.*.(n)]: NEM XIII. fejezet]: NEM tes[áfa tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján: --

KATA [2012. évi CXLVII. KJVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. tör-
törvény]: NEM törvény]: NEM vény]: NEM

4-~-~- Á

Cégszerű aláírás’ / ~‘ /7
21

111’ Br L ~Ú9 113
Adoszar» 1

Cg.. úü~:~o~


