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1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2018/S 022-045735 ill. KE-l 510/2018 szám alatt, a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Microsoft szoflverlicencek bővítése,
kiegészítése, in eghosszabbítása, verzió-követése, csereje, valamint Új szoftverlicencek
beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (‘rövid név: MSLIG’-20]8,) tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás
1. része
eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között „l .rész Microsoti szoftver licencek I. (LSP)”
című keretrnegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószátna: KMOI 01-01 O5MSLICI 8
KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.
KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláfrásától terjedő 24 hónapos határozott időtartam
KM keretösszege: 30.000.000.000 forint ± Afa.
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Eladó kijelenti, bogy a Microsoü Ireland Operations Limited (a továbbiakban: Gyártó)
nagyvállalati licenc konstrukciói szállítására képes, azaz ivlicrosofl Licensing Solution
Provider (LSP) jogosultságú partnere.
Eladó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen
szerződés 1. számú mellékletében foglaltakat.

2.

A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye
megvalósítására jött létre. „A BE-VIM bővítés és a BE-KMT MS licencek beszerzése”
IV részaján tat: Tartományi felhasználók licencének beszerzése tárgyú eljárás
eredményeképpen létrejött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi,
Eladó pedig eladja és átadja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
mennyiségben és részletezés szerinti (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó
ajánlatának részét képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázatnak megfelelően kell
kiállítani~, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek
megfelelő termékeket (licenszek~.
—

-

-

-

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a T-Systems
Magyarország Zrt. teljesíti.
2.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő és Gyártó között létrejött meglévő MPSA
keretszerződésének száma: 4100063656, mely jelen szerződés 7. számú inellékletét
képezi.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladó a szerződés hatályba lépést követő 40 napon belül köteles átadni Vevőnek a
szerződés 2.1. pontjában meghatározott termékeket.

3.2

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Amennyiben a Szerződés mindkét fél által
történő aláíráskor:
a) Vevő már rendelkezik a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 13. ~ (I) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve
amennyiben a Rendelet 13. * (3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy
jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.
b) Vevő még nem rendelkezik a Rendelet 13. * (1) bekezdésének a) vagy b) pontja
szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés napja a Rendelet 13. ~ (I)
bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró
Tanúsítvány) megszerzését követő nap 3. munkanap. Vevő a Záró Tanúsítvány kézhez
w~teléről haladéktalanul. de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni Eladót. A
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró

2

-

~.............-

!‚(‘~

‚“1

tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015.
Korm. rendelet 13. * (I)
bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon.
c) A Záró Tanúsítvány meglétéről Vagy hiányáról Vevő a szerződés aláírásakor
tájékoztatja Eladót.
3.3

A szerződés megszűnik. ha Jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mindegyike teljesíti.

3.4

Jelen szerződés teljesítésének határideje
a KM IV.6.a) és b) pontjában foglaltakat
kivéve nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.
-

-

4.

A teljesítés helye;

4.1

A licensz igazolásokat elektronikus formában a licensz@nisz.bu és a
LicenceAdmin~nisz.Im címre kell megküldeni.
A szállítandó dokumentumok
átadásának helye: NISZ Zrt. 1135 Budapest, Csata u. 8 szám.
-

5.
5.1.

A teljesítés módja
A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik. Eladó a 2. számú
mellékletben meghatározott termékek biztosításához (licencek) szükséges elérési utat
és aktiválási kódot (szállítói vagy gyártói felület megadása, ahonnan a megvásárolt
licencek a megadott jogosultsággal letölthetőek), valamint a licencigazolásokat a 4.1.
pontban meghatározott e-mail címekre köteles megküldeni.

5.2. Eladó köteles továbbá a licenszek igénybevételére való jogosultságot hitelt érdemlően
igazoló licenszigazolást, és a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot,
dokumentációt és valamennyi szükséges információt a 4.1. pontban meghatározott
címen papiralapon is átadni Vevő részére.
5.3. Eladó minden jelen szerződés szerint biztosítandó licenchez 36 hónap terméktámogatást
és szottverkövetést (SA) köteles biztosítani.
5.4. Eladó kijelenti, hogy az LSP partnerség mellett rendelkezik minden további, jelen
szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedéllyel és
jogosultsággal.

5.5. Eladó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követehnényeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatokat
teljesíteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint. A
teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben Eladó szakembere nem
rendelkezik magyar nyeivtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása Eladó
kötelezettsége és költsége.
-

5.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban
értesítenie kell Vevőt a késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról
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abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell.
5.7.

Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.8. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe a Kbt. 138. ~-ban meghatározottak szerint.
5.9. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó
bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a
Kbt. 138. * (2) (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
..

5.10. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámo I. Vevőt
fizetési kötelezettség —jelen szerződés szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

5.11. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt
feltételek megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem
következtek volna be.
5.12. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíteni.
5.13. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
5.14. A teljesítésre egyebekben a KM VI.1 pontjában meghatározott vonatkozó rendelkezések
irányadók.
6.

Átaciás-átvételre vonatkozó előírások

6.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencek)
szükséges licencigazolás átvételét (5.1 pont szerinti e-mail kézhezvételét) követően 5
munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy Eladó a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott termékeket (licencek) biztosította-e.
6.2. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó nem
biztosította a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek
elérhetőségét nem vagy nem teljeskörűenlszerződésszevűen biztosította erről
haladéktalanul értesíti Eladót. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles a jelen
szerződés szerint teljesíteni.
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6.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
6.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményének figyelembevételével állapították meg.

‘7.

Teljesítésigazolás

7.1. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez) tartozó
licencek elérhetőségét teljeskörűen biztosította, és 5.2 pontban meghatározott
dokumentumok átadása sikeresen megtörtént Vevő haladéktalanul, de legkésőbb
tizenöt napon belül köteles kiállítani a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó Teljesítést
Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza),A Teljesítést Igazoló bizonylaton a jótállási idő kezdetét rögzíteni kell.
7.2. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó
nem vagy nem teljeskörűen biztosítja valamennyi, jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott termék (lieenc) elérhetőséget, valamint amíg Eladó nem
adja át Vevő részére a szerződés 5.2. pontjában meghatározottakat.

8.

A fizetendő ellenérték

8.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés
pénznenie HUF.
8.2. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 14.940.000,- Ft ±
közbeszerzési díj ± AFA, azaz nettó tizennégyrnillió-kileneszáznegyvenezer forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
8.3. Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
8.4. Eladó a Gyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére,
legalább olyan összegben, amely megfelel azon árkedvezmény összegének, amelyet a
Gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó listaáraiból.
Kedvezmény mértéke: 0%
Kedvezmény összege: 0 Ft ± APA
8.5. A 8.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével
kapcsolatban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 8.2 pontban
meghatározott nettó ár különösen tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb
)
(
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szükségesen felmerülő díjak és költségek, a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az
általános forgakki adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a
Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% +
Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg, annak összege a
számlában külön sorban kerül feltüntetésre. A 8.2 pontban meghatározott díj a 8.4 pont szerinti
gyártói árkedvezmény összegével csökkentett összeg.
‚

8.6. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (8.2 pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem
illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt
kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

9.
9.1.

Fizetési feltételek
Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

9.2.

Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
szerződésszerű teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, a
számláboz tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15
napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó számla
kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat valamint a kitöltött Licencinformációs adatlap (melynek mintáját jelen
szerződés 6. számú melléklete tartalmazza). A számlán csak a K1vI hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.

9.3.

Vevő jelen szerződés teljesítésével összefiuggésben előleget nem fizet, Eladó előleget
nem kérhet.

9.4.

A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, PE: 133.) küldi. Eladó tudomásul veszi, hogy
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 szereplésbez köti, úgy
Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

9.5.

Az Eladó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök valamint nyújtandó
szolgáltatások megnevezését, és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát;
a számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot,
a bank nevét, valamint az adószámot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot;
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

9.6. A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és inellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az
6
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Eladó bankszámlájára a Kbt, 135. ~ (1) ás a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározottaknak megfelelően, amely iclőtartamba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje.
9.7. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
9.8. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
9.9. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
9.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, tinnepre Vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
9.11. Vevő mentesül a késedehnes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 9.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

9.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, ás melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9.13. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
9.14. 9.14. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti
harmadik személyre.
9.15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

10.

JótáHás, szavatosság

10.1. Eladó a Szerződés szerint biztosítandó termékekre 12 hónap jótállást vállal a KM-ben
meghatározottak szerint. Egyebekben Eladó jótállási, szavatossági, egyéb garanciális
felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A
jótállási idő kezdete a teljesítésigazolási bizonylat kiállításának az időpontja.
10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.
10.3. Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekre a Gyártó által
biztosított teijedelmű felhasználási jogot szerez.
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10.4. E]adó szavatolja, hogy a Jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére
a szerződés szerinti tartalommal És terjedelemben
jogosult
és/vagy jogosított. Eladó szavatolja továbbá, bogy harmadik személynek nincs olyan
joga, Így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1.
szerzői joga. szabadalma Vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben
meghatározott jogait korlátozná, Vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen
pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót Jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a Valóságnak meg nem t’elelő jogszavatossági nyilatkozat esetén
a Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett —jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani vagy attól elállni.
—

—

-

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

11.

Kötbér

11.1.

Amennyiben Eladó Olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.1. pontjában
meghatározott határidő lejártáig a jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott termékekhez (licencekhez) szükséges licencigazo lások elérhetőségét
nem biztosítja késedelmi kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kőtbér alap 20 %-a, a
késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék nettó ára.
11.3. Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős jelen szerződés meghiúsul, illetve 25
napot meghaladó késedelem esetén; Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, illetve elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz
kötelezett.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, ill. a késedelmesen
teljesített tennék nettó vételára. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben
Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja
vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
11.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
II .5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Vevő Eladót írásban részletesen
tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről. a kötbér alapjául
szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek köréről.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
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11.7. Vevő jogosult az esedékessé váló kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135.
~ (6) bekezdése szerint.
11.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesiti a teljesítés
alól. A megbiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
11.9. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerzőclésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
12.
12.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag Írásban módosíthatják.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5.(titoktartási kötelezettség megsértése pontjában szabályozott
esetben,
e) Eladó valamely
az a)-d) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre
vonatkozó felszólitása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

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

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

—

12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
12.7. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben Eladó a továbbiakban nem képes Gyártó nagy
vállalati licene konstrukeiói szállítására, azaz a Microsofi Licensing Solution Provider
(LSP) jogosultságú partnersége megszűnik.
12.8. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl Vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
12.9. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl
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Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
12.10. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12. 11. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
13.

Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, az
-Allami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében
foglaltakat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. *-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást,
illetőleg a nyilvánosságra hozatalt Eladó még az üzleti titokra való hivatkozással sem
tagadhatja meg.
-

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni,
azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat
Olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előirás tesz szükségessé.
13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5. 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
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:

Hadnagy Tamás
munkatárs
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} Mobiltelefon száma:

+36 30 230 4883

Email címe:

hadnagy.tamas~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:

Béres László
Ertékesítési menedzser
1095 Budapest, Könyves Kálmán Körút

Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

±36 30 243 8656
beres.lasz1o~t-systems.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő
együttesen:

részéről teljesítés

Vevő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve:
Beosztása:
Mobiltelefon száma:
Email címe
Neve:
Beosztása:
Mobiltelefon száma:
Email címe

igazolására jogosult személyek

Hadnagy Tamás
munkatárs
±36 30 280 4883
badnagy.tamas@nisz.bu
Kopcsányi Tibor
beszerzési ás logisztikai igazgató
±36 30 7333544
Kopcsanyi.Tibor®nisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni.
Szerződő
felek
megállapocinak, bogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező
változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban
tájékoztatni. A kapcso lattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a
másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a
szerződésinódosításra nem jogosultak.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot 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.
-

-

-

—

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekii~teni, 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
—
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bizonyításáig
a Postai kézbesítés második rnegkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
14.6. Szerzőclő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerzőclésszegéssel.
valamint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére
veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag
postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.
15.

Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye.
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elhárítbatatlanul
olyan okból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek
szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve,
hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak etháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,
polgárháború és terrorcselekmények;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. A vis maiornak közvetlen összefbggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefiiggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia
szükséges.
15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna
elhárítani.
—

—

15.6. 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.
—

—
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16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában 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
rendszeresen alkalmaznak.
16.2. 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.
16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében Felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.4. FIa Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefMggésben keletkezett
jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5. 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 érvényes.
16.6. 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 KIvI-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely
kötelező hatályú előírásával vagy clokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett
szerződéses rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen a szerződés módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó
jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha
valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés
részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott
rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi
-

-

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Eladó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül
csatolásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a
változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni.
-

-
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Eladó tudomásul veszi továbbá, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, Vagy attól elállni.
16.9. A megkötött szerződés a Központosított Közbeszerzési Portálra Feltöltésre kerül.
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)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (a
Közbeszerzési eljárásban beadott Ajánlati ár részletező lapnak megfelelően)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (KM szerint)
6. számú melléklet: Lieencinformációs adatlap
7. számú melléklet: Vevő és Gyártó által kötött liceneszerződés
Jelen szerződés 16 számozott pontból és 7. számozott mellékletből áll, 3 egymással szó
szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1
példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2Ol9.~:t
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Konoz András
és Kopcsányi Tibor
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1. számú melléklet
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
„A BE-VIKI bővítés és a BE-KMT MS licencek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz1

1. A beszerzés tárgya
I. részajánlat: Operációs rendszer— pengeszerverekhez beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a speciftkációnak megfelelő szotiverlicencek szállítása.
II. részajánlat: Nagyvállalati levelező rendszer felhasználói licencek beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicencek szállítása.
III. részajánlat: Távoli elérést biztosító Jicencek beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicencek szállítása.
IV. részajánlat: Tartományi feJhasználók licencének beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicencek szállítása.
V. részajánlat: Adatbáziskezelő Hcencek beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicencek szállítása.
-

1.1. Általános leírás
Az I. részajánlatban beszerzendő licencek a BE-VIKI bővítés és a BE-KIVIT központi
in&astruktúrájának a kiépítéséhez szükséges licencek.
A II-v. részajánlatban beszerzendő licencek a BE-VIKI bővítés központi infrastruktúrájának a
kiépítéséhez szükséges licencek.
1.2. Gyártósemlegesség
Mindegyik részajánlat tekintetében
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett
azzal egyenértékűt is elfogad.

A műszaki leírás a beszerzési tervben szereplő összevont beszerzést tartalmazza, amely az
alábbi kettő, a BE törvény fejlesztését leíró KSZ sorokban jelenik meg:
Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver eszközök, valamint a
szerverekhez tartozó virtualizációs liceneek az I. részajánlat részeként
Videokonimunikációs infrastruktúra kiterjesztés hoszting számítási kapacitást
biztosító kiszolgálók számára Microsoft licencek az összes részajánlat tekintetében
-

—

-

—
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2Jrészajánlal: Operációs rendszer— pengeszerverekhez beszerzése
-

Beszerzési igény: Microsoft Windows CIS Datacenter licencek az alábbiakban részletezettek
szerint:
BE-VIKI bővítés:infrasrtuktúrához
o 72 darab Microsoft Windows CIS Datacenter licene, egyenként 2 core-t lefedő
licenc csomagban, azaz 4 db 2x1 8 core CPU licenc vagy ezzel egyenértékű
licenc,
• BE-KMT inifastruktúrához
o 234 darab Microsoft Windows CIS Datacenter licenc, egyenként 2 core-t
lefedő licenc csomagban, azaz 13 db 2x1 8 core CPU licenc Vagy ezzel
egyenértékű licenc,
Minden licencet 36 hónap terméktárnogatással és szoftver követéssel (SA) szükséges
megajánlani.
KEF kód
AAA-30467-MPSA-3 Year(s)

KEF név
CorelnfSvr Datcr Core 2 LSA

Darabszám
306

A licencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):
PRM1 001:
Beépített Hypervisor képesség, amely képes Windows szerver és
kliens, valamint Linux/Unix szerverek virtualizációjára korlátlan
darabszámban.
PRM1 002:
Lehetőség, a Nano Server telepítési opció használatára
PRIvH 003:
.Net keretrendszer tüttatására alkalmas;
PRM1 004:
Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);
PRM1 005:
Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;
PRM1 006:
A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 36 hónap tennék
támogatást és szoftver követést.
3. II. részajánlat: Nagyvállalati levelező rendszer felhasználói tícencek beszerzése
Beszerzési igény: Microsoft Exchange 2016 User licencek az alábbiakban részletezettek
szerint:
.
Microsoft Exchange 2016 Standard User CAL licenc 900 felhasználó
csatlakoztatására vagy ezzel egyenértékű licenc
Minden licencet 36 hónap terméktámogatással és szoftver követéssel (SA) szükséges
megaj ánlani.
KEF kód
KEF név
Darabszám
AAA-03437-MPSA-3 Year(s)
Excbng Svr Std User CALSA
900
A licencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):
PRM2 001:
MS Exchange 2016 Standard szerver elérését biztosító, felhasználó
alapú licenc
PRM2 002:
A inegajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 36 hónap termék
támogatást és szoftver követést.
4. Ill. részajánlat: Távoli elérést biztosító licencek beszerzése

4

Beszerzési igény: Microsoft Windows RDS User CAL licencek az alábbiakban részletezettek
szerint:
o
Microsoft Windows RDS User CAL Vagy ezzel egyenértékű licenc 30 felhasználó
csatlakoztatására távoli asztal szolgáltatáshoz

r

Minden licencet 36 hónap terméktámogatással és szoftver követéssel (SA) szükséges
megajánlani.
KEF kód
KEF név
Darabszám
AAA-038’73-MPSA-3 Year(s)

Win RDS User LSA

30

A licencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRIvI):
PRM3 001:
Microsoft 2016 alapú szerverek távoli elérését biztosító felhasználó
alapú licenc
PRM3 002:
A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 36 hónap termék
támogatást és szoftver követést
5. IV. részajánlat: Tartományi felhasználók licencének beszerzése
Beszerzési igény: Microsoft Windows Server USER CAL licencek az alábbiakban
részletezettek szerint:
.
Microsoft Windows Server User CAL vagy ezzel egyenértékű licenc 900 felhasználó
MS tartományi szolgáltatásokhoz
Minden licencet 36 hónap terméktámogatással és szoftver követéssel (SA) szükséges
megajánlani.
KEF kód
AAA-03788-MPSA-3 Year(s)
A licencre vonatkozó
PRIvI4 001:
PRIvI4 002:
PRM4 003:
6.

KEF név
Win Server User CALSA

Darabszám
900

egyenértékűség paraméterei (PRM)
MS tartományi szerverek elérését biztosító, felhasználó alapú licenc
MS 2016 tartomány működési szintnek megfelelő licenc
A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 36 hónap tennék
támogatást és szoftver követést.

V. részajánlat: AclatbáziskezeUí licencek beszerzése

Beszerzési igény: Microsoft Windows SQL Server Standard licencek az alábbiakban
részletezettek szerint:
.
4 db Microsoft Windows SQL Server Standard vagy ezzel egyenértékű licenc
Minden licencet 36 hónap tennéktárnogatással és szoftver követéssel (SA) szükséges
megajánlani.
KEF kód
AAA-03’752-MPSA-3 Year(s)

KEF név
SQL Server Std Core 2 LSA

A licencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):
5

Darabszám
4

PRM5 001:
PRM5 002:

PRTvI5 003:
PRM5 004:

PRM5 005:

Tartalmazza az adatbázis, törzsadatkezelő, adatbetöltő (ETL) és
adattisztító fünkciókat
A termék tartalmazzon beépített relációs adatbáziskezelési,
multidimenzionális adatbáziskezelési, törzsadatkezelési, adatbetöltés
és transzformációt (ETL) valamint adattisztítást lehetővé tevő
fünkcionalitást, melyet ugyanaz a licenc tartalmaz
Tartalmazzon a tennék beépített multiclimenzionális adatbáziskezelési
megoldást
A tennék rendelkezzen egy fejlett, multidimenzionális (OLAP)
adatbáziskezelési megoldással, mely optimális teljesítményt nyújt az
elemi az adatokból felépülő aggregátumok rugalmas lekérdezésére. A
multidirnenzionális motor támogassa mind a statikus, mind a
dinamikus jogosultságkezelést. Rendelkezzen beépítetten MDX
interfésszel, melyen keresztül a különböző riporting eszközök
hatékonyan képesek lekérdezni a rendszerben tárolt adatokat
A megajánlott licenc konstrukció 36 hónap terméktámogatást és
szoftverkövetést is tartalmazzon

7. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

7.1. Nyertes Ajánlattevő feladatai
•

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencekhez szükséges elérési út
és aktiválási kód (szállítói vagy gyártói felület megadása, ahonnan a megvásárolt
licencek a megadott jogosultsággal letölthetőek), valamint a licencigazolások
megküldése az Aj ánlattételi felhívásban meghatározott e-mail címekre, az ott
meghatározott határidőknek megfelelően.
Ajánlatkérő az elérési Út és aktiválási kód megadását követően ellenőrzi, hogy
Ajánlattevő a kért liceneeket biztosította-e. Amennyiben a kért licenceket biztosította,
Ajánlatkérő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot a szerződésben meghatározottak
szerint.

7.2. Leszállítandók
.
.

Licencek, Licenc igazolások.
Licencinformációs adatlapok

7.3. Jótállási feltételek mindegyik rész tekintetében
Az Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást kell biztosítania a inegajánlott termékekre.
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2.számú melléklet
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

‚

Mennyi
Mennyi
ségi
ség
egyseg
.

Netto
KEF kód
Tennék
egyse
(Termékazon megneve
gar
osító)
zése
(Ft)
.

.

Egység Közbesz
árra
erzési
Közbeszer
Közbeszer
vetitett díjjal
Nettó ~ díj zési díjjal
kozbesz növelt összár
növelt
osszesen
erzesi
nettó
(Ft)
(Ft)2
nettó
díj (1 % egységár
összár (Ft)
‚

..

..

‚

.

(Ft))
900

db

AAA-03788MPSA-3
Year(s)

Win
Server
16 332Ft
User 600 Ft
CALSA

(Ft)

~6932 14940
149 400 Ft
Ft 000 Fl

15089
400 Ft

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.

2

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1%

+

Áfa.

A közbeszerzési díjat vevő az Eladón keresztül tizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték
kiszámlázásával ez’ időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. azaz annak összege a szánilában külön tételsorban
kerül feltüntetésre.

7
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3. számú melléklet

1 ( F.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Részvénytársaság
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
Cg. 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44

Adószám: 12928099-2-44

Kapcsolattartó adatai
Név: Béres László

Név: Béres László

Telefonszám: 06 1 452 1400

Telefonszám: 06 1 452 1400

Cím
Székhely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca~ házszáin):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1438 Budapest, Pf 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, hózszám):
Számlavezető bank
Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bankszánga száma:
10918001-00000068-73830003

Bankszámla száma:
10918001-00000068-73830003

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján az irreleváns sorban ]VEM-et kell
beirni amelyik sor vonatkozik a pa; tne; re ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.~ih)]:
XIII/A. fejezet, l69.~h)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
NEM
NEM
NEM
Fordított adózás [áfa Iv. 169.*.(n)]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
IGEN
IGEN
IGEN
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
Epítési-szerelési munkák
Epítési-szerelési munkák
Epítési-szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
KATA1f2OI2. évi CXLVII. törvény]:
NEM
NEM
NEMkJ I ii

__________________________________

Dátum’

~

Cégszeríí aláírás:

~
~ySt

ms°

~ 36
~
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4. számú melléklet

C,
NISZ
TELJESÍTÉS~l’ IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ
(a TIB aláírója)
beosztása:
Nemzeti Infokornmunikációs
(a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
iiteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
A jótállás kezdőidőpontja:
Megjegyzes:
Projektazonosito:
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 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
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
.

.

.

‚

Szállító képviselője

‚

Megrendelő képviselője (1)
Megrendelő képviselője (2)
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5.

számú

melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószáni:
Képviseletében eljár:

T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
01-10-044852
12928099-2-44
Lengyel Péter és Barta László

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt T-Systems Magyarország Zrt.
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.

a

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2019

~

2E.E~a.~k~

Lengyel Péter és ~arta László
E

ESystemsd

T-SYSTEMS up,GypjtORSz a rnt
C ~‚ne’. i’~Bj
A~ :arn
a~n,tamlasarn ~
X.2-72230C3

i52

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, 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 külf~ldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan bel~ldi vagy kül~ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséról és megakadályozásáról szóló
törvény 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 adóilletóséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külWldi
társaságnak,
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 tisztségviselői megismerhetők.
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
ee~ 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 egvezménve van;
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6. számú melléklet

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:

Te rméki nformá ciók
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:
Szoftverkövetés vagy te rmékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Co re
Nem
Nem

év’hó.nap
Igen
év.hó.nap

Nem

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

Server + CAL

Egyéb
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Kitöltési útmutató
Nyilván tartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS
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 szerzőclésben/megrendelésben
licencátadói oldalról defmiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos ás e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoflverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése ás verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoűvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoűverterniék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett
pénznemben.
Devizanem: (pl. IIUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.bó.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.
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Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
amennyiben 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 soüware assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoüverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék legfHssebb 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 végdáturnmal.
Előtizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoflver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szo liver használat megengedett (p1.: enterprise vs
standard).
Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szo liver 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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