Szerződés nyilvántartási szám: .40. ~
FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSE
amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001,
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között:
a TIGRA Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-566107,
adószám: 12218778-2-42, Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015, képviseli:
Vertán György ügyvezető), és
a 99999 Informatika Kft. (KEF azonosító: 200475, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca
50., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09876769, adószám: 13854964-2-43, Bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000,
képviseli: Dongó Péter ügyvezető), és
az ALOHA Informatika Kft. (KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Alíz utca
1. 7. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09469442, adószám: 12147784-2-43, Bankszámlaszám: 10918001-00000003-30200004,
képviseli: Turcsi Zsolt ügyvezető), és
a FORNAX ICI Kft. (KEF azonosító: 201232, székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-891657,
adószám: 14161177-2-43, Bankszámlaszám: 10918001-00000052-61760005, képviseli:
Balásy Bulcsú ügyvezető), és
az 1MG Solution Kft. (KEF azonosító: 200584, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99.
A. lház. fszt., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 0109-973596, adószám: 14894262-2-41, Bankszámlaszám: 10700581-49431306-51100005,
képviseli: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető), és
a KÜRT Zrt. (KEF azonosító: 100046, székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-048723,
adószám: 11780359-2-43, Bankszámlaszám: 10403394-49525349-55521001, képviseli:
Kmetty József vezérigazgató), és

sz

a KVENTA Kft. (KEF azonosító: 100047, székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-09110592, adószám: 10329102-2-13, Bankszámlaszám: 10900011-00000002-21260159,
képviseli: Németh Gábor Levente ügyvezető), és
a LicensePort Zrt. (KEF azonosító: 200518, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D.
ép. D. iház. 5. em. 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 01-10-047161, adószám: 23497454-2-43, Bankszámlaszám: 000000001178600120156206-00000000, képviseli: Gulyás Etelka Mária cégvezető), és
az M&S Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 100051, székhely: 1136 Budapest, Pannónia
utca 17/a. a. ép. fszt. 4., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-10-046107, adószám: 14409471-2-41, Bankszámlaszám: 1030000220222941-00003285, képviseli: Mester László fejlesztési igazgató), és
a NElvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045730,
adószám: 14023059-2-43, Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005, képviseli: dr.
Máthé János István vezérigazgató), és
a Sysman Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200365, székhely: 1037 Budapest, Montevideo
utca 10. I. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.:
01-l 0-044874, adószám: 12948901-2-41, Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001,
képviseli: Hermesz Miklós vezérigazgató), és
az ULYSSYS Mt. (KEF azonosító: 201310, székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-163766,
adószám: 10720534-2-41, Bankszámlaszám: 12026001-00117615-00100000, képviseli:
Wellisch Péter ügyvezető),
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég a Sysman Informatikai Zrt.
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I.
Előzmények:
Szerződő Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a TED 201 7/S247-5 17709 (2017.12.21.) szám alatt a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények
részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek
és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése”
2. része tárgyban lefolytatott központosított
—
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közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és az
Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
1CM azonosítószáma: KMO1OPEN18
KM aláírásának dátuma: 2018. június 5.
KM időbeli hatálya: 2022. június 4.
KM keretösszege: 28.000.000.000 HIJF+ÁFA
„.

A Felek megállapodása
l.A szerződés tárgya, mennyisége:
1.1. Vevő a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése b) pontja szerint verseny újranyitással, közbeszerzési
eljárást folytatott lea KÖFOP-1.0.O-VEKOP-15-2016-00027 azonosítószámú „Szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEUSZ) továbbfejlesztése, bővítése,
bevezetése” című projekt keretében „Red Hat JBoss Data Grid, 64 Core Standard, Red
Hat Enterprise Linux Server, Standard (PhysicalorVirtualNodes) liszensz beszerzés”
tárgyban, mely eljárásnak a nyertese az Eladó lett.
-

1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő célja a létező és éles üzemben működő informatikai
rendszereit kiszolgáló in&astruktúra részét képező alapszoüverek bővítése, azokhoz
illeszkedő egyenértékű szoftverekkel. Eimek érdekében Vevő megrendeli Eladó pedig
vállalja a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírásban részletezett licencek
szállítását és a licencek rendelkezésre állásának valamint szoftverkövetésének biztosítását
a licencek üzembe helyezésétől számított 12 hónapig.
1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a Műszaki leírásban részletezett
1. számú
melléklet
követelményeknek megfelelő licencek szállítását kell, hogy vállalja a
Műszaki leírásban meghatározott mennyiségek betartásával.
—

—

2.

Az Eladó jogai és kötelezettségei:

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki
leírásban rögzített követelményeknek megfelelő, 4. sz. melléklet szerinti nevesített elemekből álló
termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását a 4.l.-4.2. pontban meghatározott határidőnek
megfelelően, az 5.1. és 5.2.1 pontban megadott teljesítési helyre és e-mail címre teljesíteni.
2.2. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és
teljeskörűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos
magyar jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a
Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.
3.

A Vevő jogai és kötelezettségei:

3.1. Vevő Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződés 6.
meghatározott díj Eladó részére történő megfizetésére köteles.

fejezetben

3.2. Vevő köteles az általa megrendelt szállítás teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni, Eladó számára a teljesítési
helyre a teljesítéshez szükséges mértékű bejutást Eladó szakemberei részére, a szállítási
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feladatok elvégzése céljából biztosítani.
3.3. A Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.
3.4. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a teljesítés
során sérült-e a Vevő információbiztonsága.
3.5. Vevő szavatol azért, hogy
az Eladó teljesítéséhez
általa az Eladónak átadott
információk, adatok és dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

4.

-

A szerződés teljesítésének véghatárideje:

4.1. A jelen szerződés alapján az Eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező licencek
szállítását teljesíteni legkésőbb a szerződéskötéstől számított 10 naptári napon belül.
Vevő előteljesítést elfogad, de az előteljesítés időpontjáról Eladónak előzetesen
egyeztetnie kell és csak Vevő írásbeli hozzájárulása esetén van rá lehetőség. Előteljesíteni
a teljes szerződéses meirnyiségre lehet egyidejűleg.
4.2. A jelen szerződés alapján az Eladó köteles a jelen szerződés keretében leszállított
licencek rendelkezésre állását, valamint szoftverkövetését nyújtani a licencek üzembe
helyezésétől számított 12 hónapig.
5.

A teljesítés helye, módja, euenőrzése és a teljesítés igazolás rendje:

5.1.

A teljesítés helye:
A licencek szállításának teljesítési helye 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. Vevő a
licencek átvételét előre egyeztetett időpontban hétfőtől-csütörtökig 9.00 és 16.00,
pénteken 9.00 ás 14.00 óra közötti időszakban biztosítja.

5.2.

A teljesítés módja és ellenőrzése

5.2.1. Eladó a licencek szállítását legalább 3 munkanappal megelőzően egyeztetve, a 4.1.
pontban rögzített határidőben köteles leszállítani, telepítő készlet esetén (elektronikus
adathordozón) az 5.1. pont szerinti teljesítési helyen átadva, licence kulcs esetén annak
generálása napján a LicenceAdmin(&~nisz.hu e-mail címre megküldve.
5.2.2. Az 5.1. pont szerinti teljesítési helyen a szállítás 5.2.1. pont szerint előre egyeztetett,
de a 4.1. pontban meghatározott teljesítési határidőn belüli időpontjában a Vevő
részéről az licencek átvételére jogosult személy ellenőrzi, hogy
a leszállított mennyiség megegyezik-e az 1. sz. mellékletben meghatározott
mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott licenceket
szállította-e le,
a szerződésszerű teljesítés feltételeként meghatározott és a teljesítés részét
képező, az 5.2.3. pontban meghatározott dokumentumokat az Eladó
hiánytalanul átadta-e, továbbá elektronikus úton megküldésre került-e a
LicenceAdmin(~nisz.hu email címre
-

-

-

5.2.3. Az Eladó a szerződésszerű teljesítés részeként, a licencek leszállításával egyidejűleg
az alábbi dokumentumot köteles Vevő képviselője részére átadni:
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o

a szállított licencek alapját képező szoftverek jogszerű használatát biztosító
KM VI. 1.5. pontja szerinti licencigazolás eredeti példányát, amely tartalmazza:
o o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
o o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
o o a maximális nevesíthető (egyedileg regisztrálható) felhasználószámot
(db) (amennyiben ez értelmezett)
o o a maximális konkurens felhasználószámot (db) (amennyiben ez
értelmezett)
o o a maximális kiszolgáló processzor számot (db) vagy teljesítményt
(amennyiben ez értelmezett),
o o a licenc érvényességét.

o

licenckulcsot.

5.2.4.

A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Eladó a jelen szerződés tárgyát képező
licenceket a Vevő által jelen szerződésben megadott teljesítési címre, a teljesítési határidőn
belül hiba és hiánymentesen, szerződésszerűen leszállítja, a licencek megfelelnek a műszaki
követelményeknek, rendelkeznek az 5.2.3. pontban meghatározott dokumentumokkal,
valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek részéről aláírásra került.

5.2.5.

Vevőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdés).

5.2.6.

Felek a szerződés teljesítéséről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyv az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
-

5.2.7.

átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
Felek képviselőinek aláírása.

Vevő a szerződés teljesítésének elismerését megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének
fennállása esetén:
-

-

Eladó nem vagy nem teljes körűen ajelen szerződés 5.2.4. pontja szerint szállította
le a licenceket, vagy
az Eladó nem adta át Vevőnek az 5.2.3. pontban meghatározott dokumentumok
valamelyikét.

5.2.8. A termékek átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:
-

5.2.9.

az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

Eladó a teljesítés elismerésének megtagadása esetén köteles a vevői kifogás alapján a
kifogásban jelzett hiányosságot kiküszöbölni a Vevő által megállapított ésszerű póthatáridöre.

5.2.10. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre a Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre az 5.2.1-5.2.9. pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
5.2.11. A teljesítés igazolására jogosult személy az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását követő 5
napon belül ellenőrzi, hogy az elfogadásra felajánlott teljesítés megfelel-e ajelen szerződésben
foglalt feltételeknek, az ajánlatnak, az ajánlati dokumentációnak, a műszaki leírásnak és a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, és Vevő a szerződés telj esítésének
elismeréséről ajelen szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést Igazoló Bizonylatot a
továbbiakban TIE állít lő vagy az elismerés megtagadásáról ezen határidőn belül írásban
köteles nyilatkozni.
—

—

5.3. A teljesítés igazolás rendje:
A Vevő az 5.2.11. pont szerint jelen szerződés 2. számú mellékletét képező TIB-et állít Id Eladó
részére, amellyel Vevő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállítólevél, átadás-átvételi jkv.)
szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket az Eladó leszállította és az 5.2.3. pontban
meghatározott dokumentumokat átadta. A Vevő igazolja, hogy a teljesítés a szerződés szerinti
tartalonmak és minőségnek megfelelt.
5.4. Az Eladó számláját ezen 5.3 pontban igazolt teljesítéseket követően benyújthatja. A számla
melléldeteit kell, hogy képezze, ezen TIE egy példánya és a jelen szerződés 6. számú mellékletét
képező Licencinformációs adatlap kitöltött formában. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján
nyújtható be Vevőnek. Jelen szerződés alapján Eladó, a teljesítés leigazolását követően egy
számlát bocsáthat ici Vevő részére.
5.5. Vevő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy:
Név: Sz. Tóth Judit
Beosztás: osztályvezető
Cím: 1095 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Telefonszám: +3618967557
E-mail: sz.toth.judit(~,nisz.hu
Név: Szikora Attila
Beosztás: proj ektigazgató
Cím: 1135 Budapest, Csatau. 8.
Telefonszám: ±36704596474
E-mail: szikora. attila~nisz.hu

6.

A fizetendő ellenérték:

6.1. Eladó a jelen szerződés IJ. 1.2. pontjában meghatározott termékek szállítását és a licencek
rendelkezésre állásának valamint szoftverkövetésének biztosítását a nyertes ajánlatában
(Aj ánlattételi lap l/a. számú űrlap) meghatározott árak, egységárak alapján teljesíti 4.
számú melléklet.
—

6.2. Az Eladó a jelen szerződést a nyertes ajánlatában (Ajánlattételi lap) meghatározott
összesen 16.027.000,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA, azaz Tizenhatmillió-huszonhétezer
Forint ± közbeszerzési díj ± AFA áron teljesíti.
6.3. 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
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különösen tartalmazza (termékek, eszközök esetén) a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb),
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 közbeszerzési díj alapja a Vevő
általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa. A
közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat a
szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére
kiállított számlán külön tételként kell szerepeltetnie.
—

—

6.4. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
6.5. Felek rögzítik, hogy az ÁFA mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.
7.

Fizetési feltételek:

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó egy darab számla benyújtására jogosult, a
jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírásban részletezett licencekhez
kapcsolódó jelen szerződés 5. fejezet szerinti átadását követően, a jelen 7. fejezet
előírásainak megfelelően.
7.2. A szerződéses árra az Eladó számla ellenében valamint a jelen szerződés 5.3. pontjában
rögzített feltételek megvalósulását követően jogosult. A számlán csak a jelen szerződés
hatálya alá tartozó teljesítések szerepelhetnek.
7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ellenértéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból a „Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEUSZ)
továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése KOFOP-l .0.0-VEKOP-l 5-2016-00027” tárgyú
projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében kerül kifizetésre.
—

7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Eladót adott számla alapján megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan
és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon
belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a
Kbt. 135. * (l),(4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban;
Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a
Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a
hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
7.5. A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) történő beérkezését követő 15 napon belül.
7.6. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények;
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.; 133.) küldi.
7
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Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított terméklszolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számot, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott
belső azonosításra szolgáló szerződés számot, fizetési határidőként 30 napot;
. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot;
‘ a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
• a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
• a projekt azonosítószámát (KOFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00027)
7.7. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.
7.8. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendeletet.
7.9. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás
keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. ~ alapján biztosítja
Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a kiállított számlából
kerül levonásra.
7.10. A szállítói előleget
az ÁFA nélküli összeg tekintetében
(az előlegbekérő
dokumentum Vevőhöz való benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító
Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő
részéről elfogadottnak kell tekinteni.
—

-

7.11. A Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.
7.12. Az igényelt előleg kifizetésének esedékességekor az előlegszámla Áfa tartalmát a
számlával megegyező módon és határidővel a Vevő az Eladónak közvetlenül fizeti meg.
7.13. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát
a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A
fizetési határidő a számla Újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.14. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további
követelményeket határozzon meg.
7.15. A benyújtandó számla mindenkori kötelező mellékletei a Felek teljesítés igazolására
jogosultjai által aláírt T~ (2. sz. melléklet) és a Licencinformációs adatlap (6. sz.
melléklet).
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7.16. Felek együttesen rögzítik, bogy Eladó Vevővel szemben fennálló követelését nem
jogosult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy követelését ilyen
módon kielégíteni.
7.17. A szerződéses ár Vevő bankszámlája megterhelésének napjával megfizetettnek
tekintendő. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy
bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének
határideje. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan
felmerülő adókat és illetékeket saját terhére viselni köteles.
7.18. Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
7.19. Vevő késedelmes teljesítése esetén Eladó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot számítja fel Vevőnek, a teljesítésre vonatkozó felszólító levél Vevő
részére történő kézbesítésének napjától. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Vevő számára következményekkel nem jár.
7.20. Az Eladó kijelenti, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevőszámára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Vevőt haladéktalanul értesíti.
7.21. Eladó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály
így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi
teljesítését adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, Úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződés megerősítése, jótállás
8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített
feltételek mellett és az ott rögzített mértékben köteles késedelmi, meghiúsulási valamint
hibás teljesítési kötbért fizetni Vevő részére.
8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett
késedelmes nap után a késedelem 1-t 0. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1 %. A késedelmi kötbér alapja a szerződés 6. fejezet szerinti nettó értéke. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér a
szerződésszerű teljesítési határidők lejártával válik esedékessé.
8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés 6.
fejezet szerintinettó értéke. A hibás teljesítési kötbér a szerződésszerű teljesítési határidők
lejártával válik esedékessé. Vevő jogosult dönteni, hogy a hibás teljesítési kőtbért
érvényesíti vagy a szavatossági igényét figyelemmel a Ptk. 6:187. * (2) bekezdésére.
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8.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból
szűnik meg, amelyért Eladó felelős, Eladónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A
meghiúsulási kötbér mértéke 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés 6. fejezet
szerinti nettó értéke. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt,
ha Vevő a hibás vagy a késedelmes teljesítés j ogkövetkezményeire, vagy súlyos
szerződésszegésre figyelemmel, vagy a Jelen szerződésben meghatározott egyéb indok
miatt a jelen szerződést elállással vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti,
valamint ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó az 1. sz.
melléklet szerinti Műszaki leírásban meghatározott szállítást saját hibájából csak olyan
számottevő késéssel tudja teljesíteni, hogy emiatt a teljesítés Vevőnek már nem áll
érdekében.
8.5.

Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap
tekintetében csak egy kötbér alkalmazható. Vevő választása szerint érvényesíthet kötbért
vagy szavatossági igényt.

8.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő
a Ptk. 6:187. *-ára figyelemmel jogosult a
kötbért meghaladó tényleges, igazolt és közvetlen kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

8.7. A Vevő a kötbérigényekről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét jogosult az
ellenszolgáltatás összegébe beszámítani, amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét a 8.8.
pontban foglaltak szerint nem kifogásolja. A kötbérértesítőben a Vevő köteles feltüntetni
a kötbér jogalapját, a késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel érintett napok számát,
valamint a kötbér összegszerűségét.
8.8. Amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, írásban
megtenni. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó
a Vevő kötbérigényét az erről való tudomásszerzést követő5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Vevői kötbérigény elismerésének minősül.
8.9. Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók. A jótállásra és szavatosságra vonatkozó minimális időtartam
12 hónap. A jótállásra és szavatosságra vonatkozó minimális időtartam 12 hónap. A
jótállási, szavatossági határidő kezdetét a TIB-en egyértelműen rögzíteni kell. A
termékhez kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló
adatokat.
8.10. Eladó a hibás, a szakma szabályainak nem megfelelő teljesítésből eredő károkozásért
teljes körü kártérítési felelősséggel tartozik Vevővel szemben.
9. Titoktartás és adatvédelem:
9.1 .Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó vállalja, hogy a jelen Megállapodásuk szerinti
feladat ellátása során a Vevőtől kapott vagy a Vevő tevékenységére vonatkozó,
nyilvánosnak nem tekinthető információkat a szerződés hatályának fennállása alatt és
azt követően a KM rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag
Vevő érdekében, a feladat ellátásához használja fel.
-

-

9.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Vevő előzetes,
írásbeli hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket,
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amikor azok közlését jogszabály írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden
adat, jelentés, tervezet, szakmai eredmény vagy bármely Olyan ismeret, amely a Vevő
megítélése szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet az Eladó a szakmai
támogatás kialakításához indokolt mértékben ismerhet meg.
9.3 .A fenti információk, valamint azok, amelyeket Eladó személyesen a Vevővel
konzultálva a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez fog megszerezni,
továbbá mindazok, amelyeket az Eladó a megbízás teljesítése során hoz létre, a Vevőt
illetik, azokat a felek Titkos információnak tekintik, és ennek megfelelően kezelik.
9.4.Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket az
Eladó harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Vevővel munkaviszonyban,
megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket.
9.5.Az Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért.
9.6.Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó köteles a Vevő adatvédelemmel ás
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit ás felelősségét megismerni, és erről
foglalkoztatottait tájékoztatni.
10. A szerződés megszűnése, a felmondás Joga:
11.1 A jelen szerződés megszűnik súlyos szerződésszegás miatti azonnali hatályú
felmondással, továbbá a jelen szerződésben vagy jogszabályban biztosított elállással,
valamint a szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem
felelős.
11.2 A jelen szerződést a szerződő felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.
11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
Eladó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.4 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 el.
11.5 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
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11.6 A Kbt. l43.* (3) bekezdése alapján, Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltételeknek.
-~

—

115 A Kbt. 143. ~ (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. * alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az
Eladószemélyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. *-ban foglaltaknak; vagy
c) az EIJJvISZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
-

-

11.8 A Kbt. 143. ~ (2) bekezdése alapján Vevőköteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk
ban foglaltak szerint attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

11.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.10 A 11.6-11.8. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.11 Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.
11. Kapcsolattartás, értesítések
11.1. Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:
A Vevő részéről:
Név: Szikora Attila
Beosztás: projektigazgató
Cím: 1135 Budapest, Csata u. 8.
Telefonszám: +36704596474
E-mail: szikora.attila(~nisz.hu
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Az Eladó részéről:
Név: Fodor Endre
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. J. em.
Tel: ±3620 999 9935
Fax: ±361 883 3472
E-mail: endre.fodor(2i~sysman.hu
11.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a12.1. pontban meghatározott
kapcsolattartója, az 5.5. pontban meghatározott telj esítésigazolój a személyét
megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, bogy a kapcsolattartóklteljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
11.3. Értesítések:
Felek megállapodnak arról, bogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy engedélyt
írásban kell átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha
.
.
.

azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az
átvételt igazoló tértivevény kelte, vagy
fax vagy email útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címeikre. A
felek megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak a jelen cikkely
rendelkezéseinek megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.

11.4. 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.
—

—

11.5. 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.
12. Vis major
12.1. Felek egyiittesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán
kívül álló
egyik félnek sem felróható
körülményekként mentesítik a Feleket jelen
szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának
időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően, Felek akaratán kívül álló
okból jöttek létre, és ezen események
melyek meggátolják, vagy késleltetik a
szerződés teljesítését
az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak,így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
—

—

—

—
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b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terror
cselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.
12.2. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, bogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem
vagy csak aránytalan áldozat árán
lehetett volna
elhárítani.
—

—

12.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a
jelen szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a
másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást
indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél
felismerte a kötelmek- teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények
felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát
is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
12.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszünik, Úgy erről a tényről a másik felet is
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, bogy a
mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket
mikor foganatosítják.
13. Egyéb rendelkezések:
13.1. Eladó köteles Vevő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú
mellékleteként csatolni, a Nyilatkozat Partner adatairól a továbbiakban NYPA- szóló
dokumentumot rögzítve benne az Eladó számlázási adatait, valamint az esetleges
különös adózására vonatkozó információkat.
—

13.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a
hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályos magyar jog az irányadó. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására kizárólag a Kbt. l4t.
ában meghatározottak szerint van lehetőség.
~-

13.3. A külfZildi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
13.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egyeztetés útján rendezik.
13.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
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szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvény(ínek
fogadják el.
13.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon 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 érvény
13.7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá 4 eredeti példányban, melyből 3 példány
a Vevőt és 1 példány az Eladót illet meg. A szerződés 15 számozott oldalból áll.
13.8. Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a KM, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény a Kbt-ben szabályozottak szerint jelen szerződés során kötelezően
alkalmazandóak

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a beszerzési eljárás Műszaki leírása és Eladó
műszaki ajánlata)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége,
egységára, ára (Aj ánlattételi lapalapján kitöltendő)
5. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesülési igazolás
6. számú melléklet: Lincencinformációs adatlap
Budapest, 2018.

„.J~

Budapest, 2018.

“

Vevő:

„Á~ 4

“

Eladó(k):

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
N-~’.zc~’J ~
:g~
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Sysman Informatikai Zrt.
Hennesz Miklós
vezérigazgató
a közös ajánlattevők képviseletében

1. számú melléklet a ...nyllvántartásl számú szenődéshez
Műszaki leírás a beszerzési eljárás Műszaki leírása és Eladó műszaki ajánlata
-
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KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Jelen műszaki specifikáció az Ajánlatkérő létező és éles üzemben működő informatikai
rendszereit kiszolgáló infrastruktúra részét képező alapszoftverek bővítéséhez kapcsolódó
beszerzések alátámasztására szolgál. A beszerzés indoka szolgáltatói kapacitásbővítésből
következő in&astruktúrabővítés.
A létező és 2016-tól számítandó 5 éves fenntartási kötelezettség miatt nem módosítható a
jelenlegi infrastruktúra. Ennek következtében a bővítésnél indokolt a jelenlegi
alapszoftverekhez illeszkedő, azokkal egyenértékű szoftverek beszerzése. Aj ánlatkérő jelen
beszerzésben érintett alapszoftverekkel azonos fünkcionalitású szoftverei, amikhez az
illesztést meg kívánj a valósítani:
-

-

Red Hat IBoss Data Grid, 64 Core Standard, iN’
Red
Hat Enterprise
Linux
Server,
Standard
(PhysicalorVirtualNodes)

(PhysicalorVirtualNodes)

Feladat meghatározás
A beszerzés tárgya, a továbbiakban részletezett specifikációjú szoftverek és kapcsolódó
támogatási szolgáltatások szállítása a „Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése” elnevezésűKÖFOP-l .0.0-VEKOP-l 52016-00027 azonosítószámú kiemelt projekt keretében.
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő
szoftverek és a szof’tverekhez tartozó támogatás szállítását kell, hogy vállalja.
Az ajánlat műszaki részletei
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
•
Az ajánlott szoftverekre vonatkozó, magyar nyelvű termékleírás, ami lehet gyártói
adatlap vagy a képviselő/disztribútor/forgalmazó által készített termékismertető.
•
Gyártói vagy a gyártó hivatalos képviselője/disztribútoralforgalmazója által kiállított
nyilatkozat arról, hogy az ajánlott szoftverek a követelményeknek megfelelnek.
Az ajánlott szofiverekhez Magyarországon,
professzionális szolgáltatások bemutatása.

magyar nyelven

elérhető

szupport és

Szoftverekkel kapcsolatos elvárások
Az ajánlott szoftvereket a gyártója által igazoltan, a hivatalos kereskedelmi csatornán
keresztül kell szállítani.
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
.
A teljesítés megkezdésekor elérhető legfrissebb stabil verziót kell szállítani. A nyertes
ajánlattevő által leszállítani kívánt szoftvereknek kompatibilisnek kell lenniük egymással
és működniük kell az Ajánlatkérő jelenlegi infrastruktúráját tekintve korlátozásmentesen.
.
A nyertes ajánlattevő által leszállítani kívánt szofiverekhez 1 éves időtartamra kell
támogatást biztosítani a későbbiekben részletezett követelményeknek megfelelően.
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Szoftverek általános követelményei

.

‘
‘
.
‘

A szállítandó szoftvereknek nyílt forráskódúaknak kell lenniük ás hivatalos, a szoftver
gyártój a által közvetlenül nyújtott gyártói támogatással kell rendelkezniük, ami a
szoftver árában benne foglalt (nem lehetnek tisztán közösségi változatú szoftverek).
Ajánlatkérő nyílt forráskódúnak tekinti azt a szoftvert, amelynek forráskódja bárki
számára elérhető, megismerhető.
Aj ánlatkérő OEM szoftverek megajánlását nem fogadja el.
A megajánlott szoftvereknek garantált életciklussal kell rendelkezniük.
A szállítandó szofiverektez a gyártó által biztosított garantált biztonsági fhssítésekkel,
hibajavításokkal kell rendelkezniük az életciklusuk alatt.
Minőségi követelmények:
o közvetlen gyártói támogatás elérhetősége
o emelt szintű támogatás elérhetősége (a gyártói támogatás mellett helyszíni
segítségnyújtás, 7x24 rendszerű támogatás, konzultáeiós segítség) vagy a
gyártó vagy annak minősített partnerén keresztül

JBDG- Red Hat ‚JBoss Data Grid, 64 Core Standard vagy azzal egyenértékű
Professzionális (vállalati) nyílt forráskódú adat-cache szoftvermegoldáshoz kapcsolódó
alapszoftver követelmények:
.
Megkívánt kulcsképességek
o Legyen alkalmas in-memoryNoSql adatbázisként működni és így a korszerű
webes alkalmazások teljesítményproblémáit hatékonyan orvosolni
o Legyen rugalmasan méretezhető, vagyis a rendszer bővíthetősége teljesítmény
tekintetében egyszerűen és gyorsan, fejlesztés nélkül és az Ajánlattevő
közreműködése nélkül történjen meg, alkalmazkodva a mindenkori
alkalmazási környezetekhez és telj esítményigényekhez. A bővíthetőség ne
tegye szükségessé a rendszer alapvető felépítésének megváltoztatását,
módosítását. A bővíthetőségnek nem lehet korlátja az egyes cache szerverek
fizikai memóriakorlátja.
o Biztosítson lehetőséget magas rendelkezésre állású (legalább 99%)
környezetek kialakítására, tegye lehetővé a hozzá kapcsolt alkalmazások
folyamatos működését
o Legyen alkalmas felhőkörnyezetekbe (különösen hibrid felhőbe) történő
telepítésre és használatra
o Legyen képes legalább 100/sec tranzakciós volumenek kiszolgálására is.
o Biztosítson az adatréteghez hozzáférést bármely keretrendszeren, platformon,
HotRod, és REST protokollon keresztül,
o azonnali és szofiverfejlesztést nem igénylő csatlakozást tegyen lehetővé az
Aj ánlatkérőnél jelenleg üzemelő JBoss Data Gridin-memoryNoSql
adatbázisához.
Elosztott adatközponti működésre és dinamikus adatközponti replikációkra vonatkozó
követelmények:
‘
Legyen alkalmas hibatűrő üzemmód kiszolgálására, leállásmentes működésre és
elosztott környezetben a terhelés megosztására
‘
Az elosztott adat-cache-ben az erőforrások (p1. memória, számítási kapacitás)
rugalmasan, a funkcionális képességek csökkenése nélkül mozgathatók legyenek
18

.

Biztosítsa hibatürő módon a kezelt adatok particionálását

Elvárások rugalmas skálázhatósággal kapcsolatban:
. Az elosztott adat-cache node-ok hozzáadása és eltávolítása rugalmasan, egyszerűen,
Ajánlattevői közreműködés nélkül történjen meg és beállításuk ne okozzon zavart a
rendszer működésében.
Sémajüggetlenség támogatása:
‘
Sémafüggetlen kulcs-érték adattárolást valósítson meg az in-memory, N0SQL alapú
adatbázis implementációra épülő rendszerben, nem kötött adatmodellekkel.
Alapszolgáltatások biztosítása:
. Biztosítsa a lej árati folyamatok kezelését
• Biztosítson ContextDependencylnjection (CDI) integrációt
.
Biztosítson szinkron és aszinkron API-t
‘
Biztosítson szinkron és aszinkron replikációs beállításokat
‘ Biztosítsa a konfiguráció hívásonkénti felülbírálásának lehetőségét
‘
Biztosítson Li cache-t

Tárolórendszerrel kapcsolatos szolgáltatások:
a megajánlott megoldás
. Biztosítson fájirendszer és JDBC kapcsolódást a cache tartalmának tárolására és
visszatöltésére
‘
Támogassa a szinkron read-tbrough és write-tbrough illetve az aszinkron write-behind
műveleteket
‘
Tegye lehetővé az elosztott cache számára a benne levő adatok aktiválását és
passziválását
Menedzsmenttel kapcsolatos szolgáltatások:
a megaj ánlott megoldás
‘ Biztosítson menedzsment és monitoring funkciókat IMX API-n keresztül

Mennyiség:
a megajánlott megoldást a következő mennyiségben szeretné beszerezni az Ajánlatkérő
‘
összesen 64 processzor mag
. vagy 16 processzor
. vagy 32socket
. vagy 16 szerver
mennyiségben. A nyertes ajánlattevő licenszelési politikája szerint válassza ki azt a
paramétert, amely paraméter alapján az ajánlott mennyiséget meghatározza és törekedjen arra,
hogy licensz lehetőség ne maradjon felhasználatlanul.

RIIEL- Red Hat Enterprise Linux Servei~ Standard (PhysicalorVirtualNodes)
(PhysicalorVirtualNodes) vagy azzal egyenértékű
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Vállalati szintű nyílt forráskódú operációs rendszerrel kapcsolatos követelmények:
Általános követelmények
a megajánlott operációs rendszer
.
támogassa a legújabb generációs Intel és AMD processzortechnológiákat
. rendelkezzen minősítésekkel (tesztelve van)
a brand gyártók által kínált
szerverkörnyezetekre
.
legyen teljes mértékben kompatibilis a JBoss EAP alkalmazásszerver,JBoss Data
Gridadat-cache és JBosswebszerver szoüverekkel
.
Alapértelmezetten támogassa a következő fájlrendszereket:
o EXT3
o EXT4
o XFS
o NFSv4
‘
támogatott módon működik (futtatható) VMWare virtuális környezetben
‘
támogassa a magasfokú méretezhetőséget, legyen lehetőség 2-32 processzormag
tartományban konf~gurálni a futtató szervert
‘
alapértelmezetten vagy kiegészítő komponenseken keresztül biztosítsa az alábbi
képességeket:
o magas, legalább 99%-os rendelkezésre állás
o terheléselosztási funkciók
o nagyméretű, akár 100 TB kapacitású fájlrendszerek kezelése
o RDMA támogatása akár 10 Gbethernet hálózaton keresztül is
. támogassa az adathozzáférést pNFS-en keresztül
.
támogassa az erőforrások menedzsmentjét cgroups segítségével
‘ biztosítson SSSD funkcionalitást (System SecurityServicesDaemon)
‘
támogassa a KVM virtualizációs technológiát (mint host és mint guest egyaránt)
.
virtualizációs környezetekben az intenzív 10 műveletek telj esítményveszteség-mentes
támogatása, SR-by adapterek kezelése, NPIV támogatás FC eszközök esetén
‘
Legyen képes PCI eszközöket megosztani virtuális gépek között
.
rendelkezzen a tickless kernel képességgel
‘
azonnali és szoftverfejlesztést nem igénylő csatlakozást tegyen lehetővé az
Ajánlatkérőnél jelenleg üzemelő moss Data Gridin-niemoryNoSql adatbázisát
jelenleg kiszolgáló fizikai adatcache szerverkörnyezethez,
‘
illeszkedjen és azonnal csatlakozást tegyen lehetővé az Aj ánlatkérőnél jelenleg
üzemelő in-niemoryNoSql adatbázisát jelenleg kiszolgáló adatcache szerverkörnyezet
üzemeltetés támogatói és felügyeleti rendszereihez.

Mennyiség:
a megaj ánlott megoldást a következő mennyiségben szeretné beszerezni az Aj ánlatkérő
.
fizikai adatcache szerveren történő operációs rendszer futtatása esetén:
o összesen 64 processzor mag
o vagy 16 processzor
o vagy32socket
vagy 16 szerver A nyertes ajánlattevő licenszelési politikája szerint válassza ki azt
a paramétert, amely paraméter alapján az ajánlott mennyiséget meghatározza és
törekedjen arra, hogy licensz lehetőség ne maradjon felhasználatlanul.
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Üzembe helyezés, integráció

Ajánlatkérő feladatai:
•

•

Ajánlatkérő feladata nyertes ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő
biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást nyertes ajánlattevő
szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az
Ajánlatkérő a szállítás előtt megadja.
Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján a szoftverek tételes átvétele.

Garanciális feltételek
A nyertes aj ánlattevőnek vállalnia kell a szállított szoftverrendszerre vonatkozóan azok telj es
körű, garanciáját az üzembe helyezéstől Számított legalább 12 hónapig. A termék árának az
alap garanciát tartalmaznia kell. A szoftvertermékek árának I éves szoftverkövetést
tartalmaznia kell.
Leszállítandó
•

Szükséges szoftver előfizetések („szoftverlicenszek”)

Nyertes aj ánlattevőnek a megajánlott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított
dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy
angolul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás
nélkül felhasználhatja.
Szállítandó szoftver eszközök díjtételének meghatározása
A fenti fejezetekben részletezett tulajdonságú szoftver vonatkozásában szükséges:

•
o

Vállalati szintű nyílt forráskódú adat-cache megoldás ára
Vállalati szintű nyílt forráskódú operációs rendszer ára

A megaj ánlott valamennyi megoldás árának integráltan tartalmaznia kell a szoftverkövetés,
szoftver upgrade és a támogatás díját.
Műszaki megfelelőség
Az ajánlatban ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére,
valamint az ajánlatnak tartalmaznia kell a gyártó vagy a gyártó hivatalos
képviselőj e/disztribútoralforgalmazój a által kiállított nyilatkozatot, amely a kiírásnak való
megfelelőséget bizonyítja. Az eszközök magyar nyelvű általános műszaki termék leírásai is az
ajánlat részét kell képezzék.
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2. számú mefléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

.0%

—.—
NISZ
teljesítést igazoló bizonylat
hely:

Készült

‚

Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláírója)

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy licencet 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 tartalomnak 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
Uóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
22

‚

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁC1ÓS
SZOLGÁLTATO ZRT.

3. számú melléklet a
szerződéshez

..

.nyilvántartási számú

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):Sysrnan
Informatikai Zn.

Rövid név (cégjegyzéknek inegfeleló’en):Sysman
Zn.

Cégjeayzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Fodor Endre

Uniós adószám: HU12948901

Telefonszám: 061-883 3471

e mail cím: project®sysman.hu

Beosztás: partner

-

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Vevő partner esetében a következó’ket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest,
Montevideo u. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo
u. 10.
Számlavezető bank
Neve: Raiffeisen Bank Zn.
Bankszámla száma:12010381 -01385493 -00100000

Bankszámla devizaneme:HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótórvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t~
Pénzforgalmi elszámolás [áfa hr.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*Q)]:
XIII/A. fejezet, 169.*(h)]: nem
elszámolás [áfa hr. XV-XVII.
nem
fejezet, 169.~(p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169.~(n)]: Alanyi mentesség [áfa N. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
Milyen tevékenység alapján: nem fejezet]: nem
tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

lOVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

EVA [2002. évi XLIII.
törvény] :nem

Svsf~ai•~ ~
~D3?fud
Qfl”9

Dátum:..M~M
Cégszerű aláírás:

Ill
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4. számú meHéklet a .nyilvántartási számú szerződéshez
Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára1
..

KEF kód
Mennyisé Mennyiségi
Termék
Nettó egységár
(Termékazon
g
egység
osító)
megnevezese
(Ft)
.

I

db

db

16

Red Hat JBoss
MW0929366 DataGrid,64
Core Standard
Red Hat
Enterprise
Linux Sewer,
Standard
RH00004
(PhysicalorVirt
ualNodes)
(PhysicalorVirt
ualNodes)

összesen
(nettó):

1

12959800

191 700

13 151 500

Egységárra
vetített
közbeszerzési
díj (1% (Ft))

Közbeszerzési
Közbeszerzési Közbeszerzés
Nettó összár díj összesen2 i díjjal növelt
díjjal növelt nettó
(Ft)
nettó összár
egységár (Ft)
(Ft)
(Ft)

129598

13089398

12959800

129598

13089398

1917

193617

3067200

30672

3097872

131515

13283015

16027000

160270

16187270

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre

2A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti
meg. Eladó a közbeszerzési díjat a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként kell
szerepeltetnie.

5. számú melléklet a

..

.nyilvántartási számú szerződéshez

Keretmegállapodás teljesülési igazolás

Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások KMO1OPEN17
-

L~~I keretösszege

Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft)

Eljárás teljesülése (%)

128000000000

263 9~8026,25

0,94
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6. számú melléklet a ...nyilvántartási számú szerződéshez
Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
____________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

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

Installation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Szoftverkövetés vagy termék&issítés:
Szofiverkövetés &issítésre jogosít:
Szofiverkövetés időtartama (maintenancevalid&om-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő
kiadások
használatának
lehetősége
(crosseditionrights):
Igen
Korábbi
verziók
használatának
lehetősége
(downgraderights):
Igen
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen
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Server
CAL
Egyéb

Users
Core
Nem
Nem

] Nem
_____

Nem
Nem
Nem

+

_____________

-

-

_____________I

Kitöltési útmutató
Nyilván tartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetettszám (‘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 szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
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 szofh’ertermék átadójának.
Tennékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szofivertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoflvertermék 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: (p1. HUF,EUR,USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó,
amensiyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
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Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processorsocket 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 szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoft’verkövetés 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 (maintenancevalidfrom-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő~ ás végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő ás végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (crosseditionrights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: enterprisevs
standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgraderights):
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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