Szerződésszám: 2-03214-0000-2012

Szerződés
amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u.
3., adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft (KEF azonosító:
20034 1,székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve:
Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cg.: 01-09-065422, adószám: 10375543-2-43, képviseli:
Szentiványi Gábor), mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)között (a továbbiakban:
Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED: 2009/S 73-106067, KE: 6918/2009, szám alatt „A központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények által korábban
beszerzett szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére, meghosszabbítására, verzió-követésére,
cseréjére, valamint Új szoftverlicencek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatásokra” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része
eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között az 5. rész: Nyílt szabványokon keresztüli
teljes együttműködést biztosító közigazgatási szoftverlicencek részben keretmegállapodás jött
létre (továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO5O1OLICO9/2
KM aláírásának dátuma: 2009.08.25.
KIvI időbeli hatálya: 2013.08.25.
KM keretösszege az 5. részben nettó: 4.000.000.000,- Ft
1.

A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására
jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az
alábbi táblázatban nevesített licencek leszállítását és szolgáltatás biztosítását.
—

—

mennyiség
(db)
I

KEF kód
MCT0370

termék
Red Hat Network Satellite

49

RHO10 1594

22

RHO 149709

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2
sockets) (Up to 1 guest) 1Y
Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2
sockets) (Up to 4 guests) 1Y

4

RH0192098

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2

nettó egységár
(Ft)

nettó összár
(Ft)

1021680

1021680

81605

3998645

133450

2935900

204900

819600
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sockets) (Unlimited guests) 1Y
16

RH1145289

High-Availability (up to 2 sockets)

43850

701600

4

RH1521643

Smart Management (Unlimited guests)

118145

472580

22

RH1583357

Smart Management (Up to 4 guests) iy

30000

660000

67

RH1596138

Smart Management (Up tol guests) iy

18790

1258930

10

MCT2064

555048

5550480

8

MCT2238

1722440

13779520

55900

12857000

89900

3596000

230

JLX-SZG91

JBoss Enterprise Application Platform (16
core)
IBoss Enterprise Portal Platform with
Management (16 core)
~lyíIt forráskódúlszabványú rendszerek
támogatása, TAM Prémiuni

40

JLX-SZG2 1

‘~yílt forráskódúlszabványú termékekhez
szakértői konzultáció

A jelen szerződésben meghatározott szállítást, szolgáltatás teljesítését és számlakiállítást az
ULX Kft. teljesíti.
2.

A szerződés időtartalma és a teljesítés helye:

Licencek szállítása esetén: A szerződés aláírásától számított 30 nap
Szolgáltatás esetében: 2012. december 31 -ig tartó idő intervallum.
A teljesítés helye: Nemzeti Infokommunikácós Szolgáltató Zrt. alábbi telephelyei:
1055 Budapest Kossuth tér 2-4.
1145 Budapest, Róna utca 54-56.
l024apest, Szilágyi Erzsébet Fasor 11/B.
3.

A fizetendő ellenérték:

3.1.

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján biztosított szolgáltatást

nettó 47.651.935 Ft., azaz negyvenhétmillió-hatszázötvenegyezer-kilencszázharmincöt forint
szerződéses áron teljesíti.
A szerződéses ár behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Afa.
mindösszesen (nettó):
közbeszerzési díj (1,5 %):
ÁFA (27%)
mindösszesen (bruttó)

47.651.935 Fi
714.779 Fi
13.059.013 Fi
61.425.727 Fi

3.2 Számlázás ütemezése:
I.

ütem: Licencek leszállításának teljesítését követően nettó 31.198.935 Ft ± 467.984 Ft
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közbeszerzési díj ± 8.550.068 Ft Áfa, mindösszesen 40.216.987 Ft.
II.
ütem: A nyújtott szolgáltatások tekintetében összesen a Vállalkozó nettó 16.453.000 Ft
+ 246.795 Ft közbeszerzési díj ± 4.508.945 Ft. Áfa, mindösszesen 21.208.740 Ft számla
benyújtására jogosult.
A megrendelő által aláírt teljesítés igazolásoknak benyújtott számlák mellékletét kell
képezniük.
4.

Fizetési feltételek:

4.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az az 3.2 pontban
részletezettek szerinti igazolt telj esítéseket követően, a Kbt. 305. ~-ában meghatározott
szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A
számlához a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást, teljesítésigazolásokat és a Kbt. 305.
ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás
hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Megrendelő és Szállító az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII.törvény 36/A. ~-ában foglaltakat
5.

Szerződésszegés:

A Szállítónak felróható, nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő által
érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás
vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke és mértéke
késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után amennyiben a késedelem a 10
napot meghaladja—a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi
0,25 %‚ a késedelem további 11- naptól napi 0,3%, maximum 10% ‚ a teljesítés meghiúsulása
esetén 15 %.
-

6.

Kapcsolattartás

Me~rendelő részéről kaicsolattartó személyek:
Kapcsolattartók:
Vezetői kapcsolattartó:
Braun Csaba, igazgató (Rendszerüzemeltetési Igazgatóság),
Telefon: ±36302611221
Fax: ±3613013062
elektronikus cím: Braun.Csaba@nisz.hu
Szakmai kapcsolattartó:
Mózes Csaba, osztályvezető (Oracle Rendszerek Üzemeltetési Osztály)
Telefon: ±36304159129
Fax: +36 13013069
elektronikus cím: Mozes.Csaba@nisz.hu
Szolgáltató részéről kapcsolattartó személy:
Név: Vámosi Tamás
Cím: 1117 Budapest, Infopark sétány].
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Tel.: +36 20 919 0300
Fax: +36 1 330 5672
E-mail: vamosi.tamas@ulx.hu
7.

A szerződés tartalmának értelmezése:

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.

számú melléklet: Konzultációra szóló felhívás és melléklete
számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt négy eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Dátum: Budapest, 2012. augusztus 3.
Nemzeti lflfokornrnunpáció~ SzoIg~tat~
1081 8

.i

‘

~S0i’onaj u. 3.

L

Szabó Zoltán Attila
NISZ Zrt
Megrendelő

~

____

Sz~ntivány~
ULX Nyílt Forráskód ~1~~dó és
Disztribúciós Kft.
~
Vállalkozó
~
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1.2.

Felhatalmazó nyilatkozat
Tisztelt Pénzintézet!

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben
foglalt feltételekkel:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláj ának
érizforgalmi j elző száma:
Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett fizetési számláj ának
énzforgalmi jelzőszáma:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
10403239-00027183-00000001
ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és
Disztribúciós Kft.
11712004-20231602

A felhatalmazás időtartama:
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződésszerűen kiállított
telj esítésigazolás;
a Kedvezményezett által benyújtott számla;
a hatályos szerződés.
-

-

—

További feltételek:
Az azonnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás alapján
„A központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó
intézmények által korábban beszerzett szoftverlicencek bővítésére, kiegészítésére,
meghosszabbítására, verzió-követésére, cseréjére, valamint Új szoftverlicencek beszerzésére
és kapcsolódó szolgáltatásokra” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás első. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között az 5.
rész: Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító közigazgatási
szoftverlicencek részben tárgyú keretmegállapodásos eljárás alapj án „Különféle nyílt
forráskódú szoftverek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban, a 203214-0000-2012 számon megkötött szerződés alapján a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. ~ (6) bekezdése szerinti
késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem bekövetkezésekor a Nemzeti
InfokonM~nunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.
Budapest, 2012. augusztus 3.
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