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között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltéte
lekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 (KE-1 571/2018) szám alatt, a központosított kőzbeszer
zés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó
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szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző ás az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: K.MOlOl-O1O9NETI8.
aláírásának dátuma: 2018. július 16.
időbeli hatálya: keretmegállapodás aláirásától számított 48 hónapos időtartam
keretösszege: 27.500.000.000 forint + Afa.

A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést
ajánlattevő nevében Írja alá.

—

meghatalmazás alapján

—

a(z) összes közös

Eladók kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri ás jelen szerződés teljesítése során
Figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre. „Kormányzati új telephely NTG szolgáltatás ellátásához és hálózat ki
alakításához szükséges eszközök és támogatások” tárgyú eljárás 2 .része eredménye
képpen létrejött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig el
adja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mennyiség
ben és részletezés szerint (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatának
részét képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázat megfelelően kell kiállítani), je
len szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek meg
felelő termékeket és szolgáltatásokat.

—

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az Dimension Data
Magyarország Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) teljesíti.
2.3. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak mellékletei
ben kerültek meghatározásra.
3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített termékeket jelen szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári napon belül
kell leszállítania és a Vevőnek átadnia. Eladónak a teljes mennyiséget maximum három
kiszállítással kell teljesítenie.

3.2

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, amennyiben
mindkét fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

3.3

Jelen szerződés mindkét fél aláírása napján lép hatályba.
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3.4

Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének
határidejét.

4. A teljesítés helye
4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket a 1149
Budapest, Róna utca 54-5 6 szám alatt található központi raktárába kell leszállítania.
4.2. A papír alapon átadásra kerülő dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8. szám alatt
kell átadni a jelen szerződés 15.1. pontjában megjelölt kapcsolattartónak.
5.
A teljesítés módja
5.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott mennyiség
ben és részletezés szerinti termékeket kell leszállítania ás nyújtania az ott meghatározott
szolgáltatásokat. A jelen szerződés keretében szállítandó eszközökkel, illetve nyújtott
szolgáltatásokkal szemben elvárt részletes műszaki minimunikövetelményeket jelen szer
ződés 1. számú melléklete tartalmazza.
5.2. A leszállításra kerülő termékek működéséhez, illetve a nyújtott szolgáltatások igénybe
vételéhez szükséges licenceket és egyéb igazolásokat Eladó köteles átadni Vevő részére,
Figyelemmel a KM VI. 1.4-1.7. pontjaiban meghatározottakra. Vevő a lieenceket és
egyéb igazolásokat átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a jelen szerződés
4.2.pontjában meghatározott teljesítési helyen. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett igazolásokat,
dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét,
beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.
Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre
jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A második sikertelen átadásátvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér alkalmazása mellett jogosult a szer
ződéstől elállni.
5.3. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles
leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje.
5.4. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).
5.5. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerző
dés keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles a rendeltetés
szerű használathoz szükséges tájékoztatást elvégezni. Eladó köteles továbbá Vevőnek
eszközönként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban ha ma
gyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni.
A jótállásra vonatkozó oh~ányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát va
lamint a jótállás időtartamát.

4

Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetéssze
rű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.
5.6. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termé
keken a vonalkódot jól látható helyen (pl. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takarja le.
5.7. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő öt (5) munkanapon belül fel kell vennie
a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.8. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal Írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpont
járól. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges
átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.9. Eladó az 5.7. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült ki
mutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
termék megnevezése,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.
.

-

-

5.10.

Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul Írásban
értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól ab
ban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
5.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.
-

5.13. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

5.14. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe,
5
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felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem kö
vetkeztek volna be.
5.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
6.

A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát, egységárát
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
6.2. Eladót megillető díj teljes összege a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro
zott árak, egységárak alapján: 20.963.847- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz búszmil
lió-kileneszázhatvanháromezer-nyoleszáznegyvenhét forint + közbeszerzési díj ± ál
talános forgalmi adó.
6.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
6.4. A 6.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza különösen a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és
költségek a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a szolgáltatások esetén
az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A termékek ára tartalmazza a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés
költségét is.
—

—

6.5. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számí
tott értéke, mértéke 1% ± Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
6.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával
egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak
összege a számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.
7.

Fizetési feltételek

7.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
7.2. Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott eszközök teljesítéséért maximum há
rom darab számla benyújtására jogosult, figyelemmel a jelen szerződés 3.1. pontjában
meghatározottakra.
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7.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során a számlához tartozó díjra a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében
az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, számlához tar
tozó 9.1 pont szerint kiállított teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását köve
tően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat. A számla kötelező melléklete továbbá a
kitöltött 6. számú mellékletben lévő licencinformációs adatlap. A számla kiállítására a
Kbt. 135. ~ (I), (5)-(6) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdéseiben megha
tározottaknak megfelelően kerül sor.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
7.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése,
VTSZ/SZJITEAOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló
adásvételi szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30. napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
-

-

-

-

-

7.7. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számláinak és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
7.8. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.9. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. * (1) a)).
7.10. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjé
ről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi telje
sítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szereplés
hez köti, úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

7.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
kezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1) be

7.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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7.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerző
désben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

7.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt Írásban értesíteni.
7.15. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
7.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfele
lően alkalmazni.
8.
8.1

Átadás-átvételre vonatkozó előírások
Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Az átvétel a teljesítés helyén történik hétM5től-csütörtökig 8:0014:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben
meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a követ
kező munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a ter
mék(ek) őrzéséről Eladó költségére ás veszélyére Vevő gondoskodik.
Az átadás-átvételről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek minimális
tartalma a következő:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei (p1. átvett termékek adatai)
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
Vevő kifejezett nyilatkozata az átvételről,
az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

8.2

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon a jelen szerződés 5.9 pontja szerinti kimutatást (szállítólevél), melynek az ott
meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. A
szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel megkezdésének feltétele
az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e
le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.3. pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.4. pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.5. pontjában meghatározott dokumentu
mokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
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g)

a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalicód elhelyezése megfelel-e a je
len szerződés 5.6. pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.9. pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.4 Vevő az átadás- átvételről jegyzőkönyvet készít, amelynek melléklete a szállítólevél (me
lyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító szá
mának (nem minősül teljesítésigazolásnak). Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni
kell ajótállás és az üzemeltetési támogatás igénybevételéhez szükséges elérési utat is.
8.5

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí
tottale,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott elő
írásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.4.
pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.5.
pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentu
mok elektronikus elérési helyét sem,
t) Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.6. pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonaUcódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.9 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.6

Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a 8.1. pontban meghatá
rozottakon túl legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,
amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.
-

-

-

-

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiú
sulási kötbér alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől elállni.
8.7

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.8

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

9.

Teljesítésigazolás
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9.1. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében tételesen felsorolt eszközök és mű
ködéshez szükséges licenszek átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint Eladó átadta
Vevőnek ajelen szerződés 5.2 és 5.4-5.5. pontjaiban meghatározottakat.
9.2. Vevő a sikeres teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú mel
léklete tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagad
hatja, míg Eladó jelen szerződésben meghatározott dolaimentumokat teljes körűen át nem
adja.
9.3. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a portálon kezdeményezni (rög
zíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, Vevőnek az Eladó kezdemé
nyezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a
teljesítést elfogadta.
-

-

10.

Jótáflás, üzemeltetés támogatás,

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást
(hardver és szoftver elemekre is kiterjedő)és üzemeltetés támogatást vállal a KM-ben és
az 1. számú mellékletben részletesen meghatározott feltételek szerint, jelen 10. pontban
meghatározott kiegészítésekkel.
10.2 A jelen szerződés 10.1 pontjában meghatározott jótállásnak és üzemeltetés támogatásnak
tartalmaznia kell a gyártói támogató központ közvetlen igénybevételének a lehetőségét,
illetve a szoftverek vonatkozásában a gyártói szoftver követést, az updatek és patchek el
érését közvetlenül a megajánlott eszközök gyártójának internet felületén keresztül.
10.3 A jótállásnak és üzemeltetés támogatásnak kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének időpontja. A termékek jótállásának és az üzemeltetés támogatásnak a kezdő idő
pontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton.
10.4 A jótállásnak a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényes
nek kell lennie, a szerződés hatálya alatt semmilyen további díj nem számítható fel.

10.5 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés
1. számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki speeifikációnak.
10.6 Az 1. számú melléklet szerinti jótállás és üzemeltetés támogatás biztosításához szükséges
elérési utat Eladó a szerződés 8.4 pontja szerint adja át.
10.7 Vevő hibabejelentését Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail cím: service.desk.hu@dimensiondata.com(0.00 24.00 óráig minden nap)
Telefonszám: +36 1 482 9503 (08.00-17.00 óráig munkanapokon).
—
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Eladó köteles továbbá közvetlen gyártói vagy gyártói képviselet hibajegy kezelő rendszeréhez
való hozzáférést biztosítani Vevő részére.
10.8 A hibabejelentést Eladó a műszaki leírásban meghatározott határidőn belül írásban (e
mailen) köteles megerősíteni és visszaigazolni.
10.9 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia;
—hibát bejelentő személy neve, beosztása,
—megMbásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
—észlelt hibajelenség leírása,
—hibabejelentés száma,
—telephely megnevezése
10.loHardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 óráig megtörténik, a meg
hibásodott termék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú ter
méket (továbbiakban; csereeszköz) kell a Vevő részére megküldeni a hibabejelentés nap
ját követő munkanapon 17 óráig a hibabejelentésben megadott címre. Hardverhiba ese
tén, ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 órát követően történt, a hibabejelentést kö
vető második munkanapon 17:00 óráig kell az előzőekben meghatározottak szerinti ese
reeszközt megküldeni a Vevő részére. A meghibásodott eszközöket az Eladónak kell el
szállítania a hibabejelentésben megadott helyszínről.
10.11 A meghibásodott eszköz cseréje esetén a meghibásodott eszköz Eladó, az Új eszköz Vevő
tulajdonába kerül.
10.12A csereeszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, az átvételt szállítólevél aláírásával
igazolja. A szállítólevélen fel kell tüntetni a meghibásodott termék azonosító adatai (tí
pus, gyári szám, vonalkód szám)is.
Az átadott csereeszköz vonatkozásában a vonalkódokat a Vevőnek kell elhelyeznie az
eszközön.
10.13 Eszközcsere esetén a jótállás keretében kicserélt eszköz jótállási ideje az irányadó jog
szabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási
ideje.
10.l4Amennyiben hardverhiba esetén a 10.9. pontban előírtak nem vagy késedelmesen telje
sülnek, a Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét harmadik személlyel elvégeztet
ni, melynek költségét az Eladó viseli.

10.15 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen
a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költ
séget az Eladó viseli.
—

—

10.16 Felek a hibajavítás folyamatát hibajegy kezelő rendszeren keresztül vagy emailen küldött
üzenet útján zárják le.
10.l7Alkatrészcsere esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrész jótállási ideje az irányadó
jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállá
si ideje. A kicserélt Új alkatrészek Vevő tulajdonába, a kicserélt hibás alkatrészek az El
adó tulajdonába kerülnek.
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10.18 Vevő döntése szerint a fent leírt, Eladó bevonásával történő hibajavítási folyamat he
lyett jogosult a termékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervizben érvé
nyesíteni.
-

-

Üzemeltetés támogatás
lO.l9Eladónak hetente 7 x 24 órás üzemeltetés támogatást kell biztosítania a jelen szerződés
10. 1 pontjában meghatározott időtartamra. Az üzemeltetés támogatás minimális feltét
elei:
Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez.
‘
7x24 órában telefonos illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó
szakértőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában
Az eszközhöz kapcsolódó szoftverválaszték és a szoftver~issítések online, díjmentes
hozzáférhetőségének biztosítása.
—

—

—

tO.2OEladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök az át
adáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának va
lótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.

11.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szofiverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozó licenc
szerződésben meghatározottak szerinti felhasználási jogot szerez a szofiverre és a hozzá
tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden is
mert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
—

—

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben, va
lamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelke
zéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szofivert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenér
ték fejében átengedni. Vevő a szoftverről biztonsági másolat kivételével másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más
személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélye
zett, alkotórészei nem különíthetőek cl, külön nem használhatóak.
—

—

11.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő
számára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó művek vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében
azokat különösen, de nem kizárólagosan minden további díjfizetés nélkül átruházhat
ja, átdolgozhatja, többszörözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont
—

—
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szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik
személlyel módosíttatni.
11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (pl. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.
11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartal
mú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a megbi
úsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogo
sult felmondani.
—

—

11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összerng
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.
12.

Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem teljesíti továbbá, bármely a
szerződés alapján meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik— az erre okot
adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás) Mggően
késedelmi, vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

12.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alap
ja a késedelmesen teljesített termékek nettó vételára. A késedelmi kötbérrel terhelt idő
szak maximum 25 nap.
12.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke a nem teljesített/meghiúsulással érintett termékek nettó vételárának 25
%-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerző
désszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerző
déstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem ese
tén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
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12.4. Felek rögzítik, hogy Figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.
12.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
12.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésé
re, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
12.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
12.8. A Vevő jogosult az esedékessé vált késedelmi kötbér összegét a vételárból visszatartani
a Kbt. 135. * (6) bekezdése szerint.
13.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosíthatják.
13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésé
vel jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
-

-

-

—

—

13.4. Vevő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.
—

—

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

—

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
13.7. 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 végel
számolással történő megszűnését határozta el.
13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
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különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
14.

Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.
14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra 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.
14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájáru
lásával teheti meg.
14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.
14.5. 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 a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.
—.

-

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szilágyi Gyula
Beosztása: Senior szolgáltatásmenedzser
e-mail címe: Szilagyi.Gyula®nisz.hu
Telefonszáma:+36l 7957366
Mobiltelefon száma: +36305587402

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Berta Zsolt
15

Beosztása: Senior Account Manager,
e-mail címe: zsolt.berta@dimensiondata.com
Telefonszáma: ±36 1 482 9500
Mobiltelefon száma: +36 30288 9581
15.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Bene János Zsolt
Beosztása: Ugyfél- és szolgáltatásmenedzsment
igazgató
e-mail címe: Benejanos.Zsolt@nisz.hu
Telefonszáma: ±3617957254
Mobiltelefon száma: ±36309613437
Neve: Anga Csaba
Beosztása: Projektmenedzser
e-mail címe: Anga.Csaba~nisz.hu
Telefonszáma: ±3618960362
Mobiltelefon száma: ±36308833644
15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcso
lattartójaJteljesítésigazo lója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződéssze
rű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosul
tak.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
—

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének 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 kézbesített
nek tekinteni.
—

—

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
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igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.
[6.

Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen kö
rülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban
még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, Így különösen:
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges eselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államesíny, polgárháború
és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.
-

-

-

-

-

16.3. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.
16.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyez
tetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb
irányú Írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötele
zettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű al
ternatív módot a teljesítésre.
16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondos
ság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

16.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll választása szerint jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

17.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a 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 rendszere
sen alkalmaznak.
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17.2. 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.
17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szer
ződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a
Felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tud
ják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról 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.

17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KJvI-ban meghatározottaklcal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
17.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelező
en alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező ha
tályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szer
ződés módosítása nélkül a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazan
dó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szö
vegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi
-

-

17.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudo
másul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Ve
vő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

17.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
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2. Számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az
ajánlattételi lapnak megfelelő en kitőitve)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú mellékelt: Licene-információs adatlap
Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áh, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, I példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2O18..Jf~..tÁC

Szabó Zoltái~ Attila
vezérigazgató
N~SZ Nc:;~

~~
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Simon István
Ugyvezető
Dimension Data Magyarország KR.
lnvitech Megoldások Zrt.
FOR}JÁX SI KR.
Nádor Rendszerház KR.
Xcopy Kft.
SIS Informatika KR.
Eladó
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1. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

Kormányzati Új telephely vezeték nélküli NTG szolgáltatás ellátásához
és hálózat kialakításához szükséges eszközök és támogatások beszerzé
séhez
2. rész
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Bevezető
Az Ajánlatkérő a következőkben definiálja a szállítandó berendezések KEF cikkszámát valamint
meghatározza az egyenértékűség paramétereit. Bemutatja továbbá azt a technikai környeze
tet, szolgáltatásokat, amelyekhez a beszerzés tárgyát képező Új eszközöknek illeszkedniük kell,
illetve amelyekkel együttműködniük szükséges.

1. A jelenlegi Infrastruktúra bemutatása
Jelenleg a NISZ központi infrastruktúrában üzemel két Aruba 7220-as központi WiFi kontroller.
Ezek bővítése folyamatban van Aruba 7240 kontrollerekre. Az egyes telephelyeken csak Aruba
Access Pointok kerültek elhelyezésre. A központosított infrastruktúra kialakítása miatt techni
kailag nincs különbség a különböző kiszolgált intézmények telephelyei között.
2. A beszerzés tárgya és mennyisége
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi termékek szállítását kell vállalnia a megadott darabszámok
ka I
Mennyiség
(db)
KEF cikkszám

Megnevezés Leírás
Wifi AP
AP-207
Aruba AP-207 Dual 2x2:2 802.llac AR
JW471AAEA Aruba Cntrlr PerAP Ent Lic Bundle E-LTU
JWO47AA
AP-220-MNT-W1W Mt Basic White Kit

171
171
171

JX952AA
JW471AAEA
JWO47AA

2.1 Az egyenértékűség paraméterei
Amennyiben nem az ajánlatkérő által meghatározott eszközök kerülnek megajánlásra, úgy a
megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell rendelkez
niük.
AP eszközökkel kapcsolatos elvárások

•
.

•
.

A megajánlott AP rendelkezzen fali rögzítő konzollal
A megajánlott AP-nak a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel
kell rendelkeznie
A megajánlott AP-k rendelkezzenek WiFi Alliance minősítéssel
A megajánlott AP-k teljes funkcionalitással működjenek együtt a meglévő és a terve
zett jövőbeni központi eszközökkel.
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.

.

.

•
•

.

.
.

.
.

.
.

A megajánlott AP-knak minden, elfogadott WiFi szabványt követő kliens eszköz keze
lését —a WiFi Alliance minősítésével igazoltan- tudni kell egyidejűleg biztosítania:
802.lla, 802.llb, 802.llg, 802.lln, 802.llac
A megajánlott AP-k tekintetében előírás, hogy szabványos PoE tápellátással és külső
tápegységből is képesek legyenek üzemelni
A megajánlott AP-k MESH képesek legyenek
A megajánlott AP-knek TPM chippel kell rendelkeznie
A megajánlott AP-k segítségével a meglévő rendszer képes legyen optimalizálni a ki
szolgált területet a sugárzás erősségének és frekvenciájának automatikus beállítása
mellett (Adaptive Radio Management, ARM)
2,4 GHz ás 5 GHz rádió (legalább 2*2 MIMO) legalább 2 db beépített antennával ren
delkezzen
Beltéri kivitelű AP-t kell megajánlani
A megajánlott AP rendelkezzen változtatható aggregált adó teljesítménnyel (1-100
mWatt között legalább 5 mWatt-os léptékenként))
A megajánlott AP feleljen meg az „IEEE 802.3 az” ajánlásnak
A megajánlott AP rendelkezzen minimum 1 db 10/100/l000Base-T kiszolgálói
interface-el (RJ45)
A megajánlott AP rendelkezzen konzol interface-szel
A megajánlott AP rendelkezzen reset gombbal

‚

.

.

.

.

.
‘

‘
‘

A megajánlott AP-k képesek legyenek kiszolgáló és monitorozó szerepkörben is üze
melni
A megajánlott AP-k képesek legyenek a meglévő központi eszközök alá beregisztrálni,
a beállított szolgáltatásokat megvalósítani és terjeszteni
A megajánlott AP-k legyenek képesek teljes mértékben együttműködni a meglévő
központi eszközökkel. Amennyiben ehhez külön licenc szükséges, Úgy annak is az
ajánlat részét kell képeznie.
A menedzsment felület tegye lehetővé a lokális vagy távoli AP eszközök állapotának
monitorozását (PId.; csatorna kihasználtság, kapcsolódó kliensek száma)
Adaptive Radio Management (ARM) támogatás
A jelenleg üzemelő Aruba 115, 205 valamint Aruba 225 AP-knak és a megajánlásra
kerülő AP-knak egymás rádiós hatósugarában vegyesen telepítve is problémamente
sen kell működniük.
Minimum 400 Mbps átviteli sebesség 2,4GHz frekvencián
Minimum 850 Mbps átviteli sebesség 5GHz frekvencián.
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2.2. Az eszközökkel együtt szállítandó licencekkel kapcsolatos elvárások
•

.

A fenti paraméterek teljesüléséhez szükséges, megajánlandó licenceknek a beszer
zéssel megvalósuló wifi környezettel teljes kompatibilitást kell biztosítania. Ez a Jelen
leg üzemelő és a megajánlott AP-kra is vonatkozik.
A megajánlott licenceknek biztosítaniuk kell a szállítást követően üzemelő központi
eszközök, valamint a Jelenleg üzemelő az 1.1. pontban meghatározott darabszámú
AP és a Jelen beszerzésben megajánlott AP-k működését teljes kompatibilitással, az
elvárt 99,8%-os SLA szintet biztosítva.
—

-

3. Ajánlattevő további feladatai és a nyújtandó szolgáltatások
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hálózati eszközök szállítása az Ajánlatkérő budapesti telephelyére (1149 Budapest, Róna utca 54-56.), a meghatározott határidőknek megfelelően előre jelzett időpontban, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig pénteken 8.0014.30-ig időszakban. A szállítás határideje a szerződés hatályba lépésétől számított 60 naptári
nap. Részteljesítés maximum 3 részben lehetséges.
Nyertes ajánlattevőnek a szállítás előtt vonalkódos listát kel! átadnia ajánlatkérő számára.

Jótállási és üzemeltetés támogatási feltételek
Továbbá Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver garanciáját a kiszállítástól számított legalább 12 hónap, amely tartalmazza:
.
a gyártói támogató központ Technical Assistance Center (TAC) közvetlen igénybe vételének
lehetőségét,
‘
a szoftver elemekre gyártói szoftver követést az updatek és patchek elérése, közvetlenül a
gyártó internet felületén keresztül
-

.

.
‘

‘

.

-

Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott eszközökre az ajánlati ár részét képező
teljeskörű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), 12 hónap jótállást és üzemelte
tés támogatást. A jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a Teljesítést igazoló
bizonylat kiállítását követő nap.
Az Ajánlatkérő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg,
a hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma
Ajánlattevőnek hardver meghibásodás esetén a “Következő munkanapi csereeszköz
szolgáltatást’ biztosításkeretében csereeszközt kelt biztosítania az Ajánlatkérő hibabeje
lentésben megadott telephelyén, (amely a meghibásodott eszközzel teljesen mérték
ben megegyező).
Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt jelenti, hogy amennyiben délután 3
óra előtt indul el a hibabejelentés folyamata, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha délután 3 óra után a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A
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.
.

‘

meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek kell elszállítania az Ajánlatkérő hibabejelen
tésben megadott telephelyéről.
A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell len
nie a jótállásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható fel.
amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem
vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseré
jét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különö
sen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási
költséget az Ajánlattevő viseli.
—

—

Jótállás keretében biztosítani kell továbbá:
‘
bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a
gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
‘
7x24 órában telefonos illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó szak
értőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;
‘
az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések web oldalról történő díjmentes letöltési
lehetősége.
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2. számú melléklet
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

AJÁM$TI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJANLATFETELI LAP
(A TÁBL4ZÁTOK SORAI SZABM)ON BOVITHETOEK)
„Konnánvzati Új telephelvMG szolgáltatás ellátásához és hálózat kialalútásához szükséges
eszközök és tárno tások?? tárzyúköfoeszerzésí eljárás a verseny i~ranyitásáva1
2. rész - Konnányza~ Új telephelyvezeték nélküli NTG szolgáltatás ellátásához és hálózat
Idalalátásához szükséges eszközök és támogatások
Ajánlattevű neve: In’.itech Megoldások Z&
Székhelye: 2040 Budaőrs. Edisonu. 4.
Ajánlattevő neve: Dimension Data Mazyarország KIt.
Székhely: 1117 Budapest. Budafoki út60.
Ajánlattevö neve: FORNAX SI Kit.
Székhely: 1123 Budapest, Táltos ii
Ajánlatte’i neve: Nádor Rendszerház Kit.
Székhely: 1152 Budapest. Telek utca 7-9.
Ajánlattevó neve: Xcopy Kit.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői Út 36.
Ajánlartevű neve: 315 1~formaúka Kit.
Székhely: 1126 Budapest Nagy Jenő utca 12.
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Budapest. 2018. 10. 24.
Simon István
Dimension Data Magyarország Kit.
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3. számú melléklet

NEMZETI

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MJE-759101B/s
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Dimension Data Magyarország Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Dimension Data Magyarország KR.

Cépjewyzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Kapcsolattartó adatai
Név: Garai György

Uniós adószám: HU12655085
Beosztás: Senior Project Manager

Telefonszám+36 70 285 6186:
E-mail cím: gyorgy.garai®dimensiondata.com
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország 1537 Budapest, Pf.: 453/171
Vevő partner esetében a következó’ket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:. Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10400968-00023 130Bankszámla devizaneme: HUF
00000005
Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
169.*.(n)]: NEM
fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
NEM
KATA [2012. évi CXLVII.
KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM
törvény]: NEM

Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(1)]:
NEM
Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM,,727

Dátum:Budapest, 2018.11.30
Sinom István
ügyvezető
Dimension Data Magyarország Kft.
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MJE-759t3!5

O

..—
NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:

Dátum:

!.

Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ
(a TIB aláirója)
beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs
(a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
ütemeidátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
A jótállás kezdőidőpontja:
Megjegyzes:
Proj ektazonosito:
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. A 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 tartalonmak és minőségnek megfelel. A fent 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, kötbér (Ft):
.

.

.

Megrendelő képviselője (1)

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév: Invitech Megoldások Zrt.
Székhely: 2040 Budaőrs, Edison u. 4.
Cégjegyzékszám: 13-10-041599
Adószám: 25568509-2-44
Képviseletében eljár: Magyar Ferenc és Salkovics Zsolt
Cégnév: Dimension Data Magyarország Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzékszám: 01-09-696931
Adószáni: 12655085-2-43
Képviseletében eljár: Simon István
Cégnév: FORNAX SI Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Táltos u. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-999458
Adószám: 24278353-2-43
Képviseletében eljár: Keszei Akos Ervin
Cégnév: Nádor Rendszerház Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzékszám: 01-09-074755
Adó szám: 10507326-2-42
Képviseletében eljár: Gombos Tibor Miklós
Cégnév: Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzékszám: 01-09-269315
Adó szám: 10900750-2-42
Képviseletében eljár: Révész Gábor
Cégnév: SIS Informatika Kft.
Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-988281
Adószáni: 23994982-2-43
Képviseletében eljár: Szellem Zoltán
Jelen okirat aláírásával nyilatkozorn, hogy az általam képviselt Invitech Megoldások Zrt.,
Dimension Data Magyarország KIt, FORNAX SI Kit, Nádor Rendszerház KR., Xcopy Ke
reskedelmi és Szolgáltató KR. és SIS Informatika KfLa nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbe
szerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018. november 30.

Simon István
ügyvezető
Dimension Data Magyarország Kit.
Invitech Megoldások Zrt.
FORNAX SI Kit.
Nádor Rendszerház Kit.
Xcopy Kit.
515 Informatika KR.

I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a kőztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus f~nanszírozása megelózéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha). bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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6. számú melléklet
LICENCÁTADO ALTAL KITOLTENDO
Nyilvántartási adatok
__________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
__________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Liceneátadó adatai
Cég neve:
Kapcso lattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

__________________________________

Termékiufonuációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Meirnyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

__________________________________

_______________________________________

__________________________________
________________________________
__________________________________
__________________________________
______________________________
____________________________________
__________

Metrika:
Szoüverkövetés vagy termélc&issítés:
Szoftverkövetés &issítésre jogosít:
SzofWerkövetés időtartama (maintenance valid ~om
to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
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Installation
Processor
Igen
Igen

______

_______________

Server +
CAL
Egyéb

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

______

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

_____________

-

Nem

:

_____________

Kitöltési útmutató
Nyilván tczrtási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoüverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termékinformációl’
Licenc jogosult neve: A szoűver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pL:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (pl. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használatijogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választai~dó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
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Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szof’tverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs stan
dard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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