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mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). (továbbiakban: Beszer
ző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intéz
mények részére ‚$LIC—2017” tárgyban (2. számú részteljesítés) lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító
között keretmegáHapodás jött létre (továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO2SLIC17
KM aláirásának dátuma: 2017. augusztus 1.
KM időbeli hatálya: 2020. július 31.
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Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesí
ti. A közös ajánlatot benyújtók egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerző
dés (a továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A
jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a T-Systems Magyarország Zfl. a Szerződést meghatalma
zás alapján a(z) összes konzorciumi tag nevében Írja alá.
—

—

A közös ajánlatot benyújtók kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
2.

A szerződés tárgya

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó „A NISZ Zrt. váfla
latirányítási rendszerének (SAP ERP) és vezetői információs rendszerének (VIR) gyártói szoft
verkövetési szolgáltatása” igénye megvalósítására jött létre.
—

—

2.2. A jelen szerződés alapján Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a Műszaki leírás szerinti gyártói
követés elérhető legyen Megrendelő részére, továbbá ellátja a Műszaki leírásban valamint annak
mellékletei szerint a támogatási feladatokat.

3.

A szerződés teljesítési határideje, a szerződés hatálya:

3.l.Vállalkozó a Műszaki leírás szerinti gyártói támogatást igazoló nyilatkozatot, a szerződés hatályba
lépésétől számított 5. munkanapig köteles jelen Szerződés szerint átadni Megrendelő részére.
3.2. A Műszaki leírás szerinti jogfolytonos gyártói szoftverkövetés, továbbá a támogatási feladatok
teljesÍtési határideje 2019. december31.
3.3.Felek jelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre kötik. Jelen szerződés akkor
szűnik meg, ha Felek jelen szerződésben meghatározott feladataikat teljesítik.

4.

A teljesítés helye:

4.1.

Vállalkozó az alábbi címre köteles szállítani a 2.1. szerinti nyilatkozatot aláírt formában, papír
alapon: 1135 Budapest, Csata u. 8., központi iktató. A borítékon fel kell tüntetni a szerződéses
kapcsolattartót.

4.2.

A gyártói támogatást Vállalkozónak a Műszaki leírás 3. pontja szerint kell nyújtania.

5.

Szerződés teljesítésével kapcsolatos általános előírások

5.1.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1

Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén ajelen Szerződésben meghatározott
díj, Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
Megrendelőt mindazon jog megilleti a szerződésböl eredően, ami Műszaki leírásból, továbbá a
Műszaki leírás I. számú mellékletét képező “Szoflverlicenc- és támogatási szerződés
(“AUF”)” gyártói általános szerződési feltételek, valamint a Műszaki leírás 2. számú
mellékletét képező SAP ENTERPRISE SUPPORT’ dokumentumok mindenkori ‚‘áltozatából
megállapítható.

5.1.2

5.2.

Vállalkozó jogai és kötelezettségei
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5.2.1

Vállalkozó jelen szerződés teljesítése keretében a Műszaki leírás szerinti feladatokat látja el.

5.2.2

Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal. Vállalkozó szavatol továbbá azért,
hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződés
szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

5.2.3

Vállalkozó által ajelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésébe bevonható alvállal
kozók és közreműködők listáját a KM 4. számú melléklete tartalmazza.

5.2.4

Amennyiben a szerződés teljesítése során
a KM hivatkozott mellékletében szereplő
személyeken kívül további szakemberek, alvállalkozók bevonása válik szükségessé, a KM
VIII. 1. pontjában illetve a Kbt. 138. ~-ában szabályozottak szerint van lehetőség.
-

-

5.2.5

Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. M egrendelőt fizetési
kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába
terheli.
—

—

5.2.6

Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott károkért a Ptk. szabályai
szerint felel.

5.2.7

Vállalkozó a KM vonatkozó rendelkezései és a polgári jog szabályai szerint felel minden
olyan késedelemért, hibáért, hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a
szerződésszerűen teljesítette.

5.2.8

Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.

5.2.9

Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

5.2.10 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokuinentmnot, melyjelen szerződéshez 3. számú mellékletként csatolásra került.
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat az I. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2

Vállalkozót megillető díj (vételár) teljes összege (a szerződés értéke) az I. számú mellékletben
meghatározott árak alapján mindösszesen 19 053 792,- Ft ± AFA, azaz Tizenkileiicmillió
ötvenháromezer~hétszázld1encvenkettő ± általános forgalmi adó. A közbeszerzési díj megfi
zetésére a KM V.3.3.2. és a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 12. Fa irányadó.

6.3

Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén naptári negyedévenként jogosult számla benyújtásá
ra, időarányosan. Felek az időarányosítás során az egy napi díj mértékét az alábbiak szerint álla
pítják meg: a 6.2. szerinti díjat elosztják a szerződés hatályba lépése, valamint 2019. december
31. közötti napok számával.

6.4

Az 6.2 pontban meghatározott nettó szerződéses ár tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbe3
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szerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi
adó nélkül számított értéke, mértéke a KM V.3.3.2. pontja alapján 2% ± AFA. Megrendelő a
közbeszerzési díjat Vállalkozó» keresztül fizeti meg a Beszerző számára.

6.5

7.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Jelen szerződés 6.2 pontban meghatározott vételár a szerző
désszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszá
mítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
Fizetési feltételek

7.1

Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2

A benyújtandó számla kötelező melléklete a Megrendelő arra feljogosított —jelen szerződés 15.
fejezetében meghatározott képviselői által aláírt teljesítésigazolási bizonylat (melynek mintája
jelen szerződés 4. számú mellékletében található).
-

7.3

A jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tar
tozó termékeklszolgáltatások szerepelhetnek.

7.4

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére,
Megrendelő központi iktatójába küldi.
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ számát,
Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés és megrendelés számot,
valamint fizetési határidőként 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valaniint az adószámot,
a szám.lának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.5

A számla kötelező melléklete a 7.2. pont értelmében az aláírt teljesítésigazolási bizonylat, ennek
hiányában Megrendelő jogosult visszaküldeni a számlát.

7.6

Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a KM V.2.2.3. pontja alapján a mindenkor hatályos Ptk.
szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.

7.7

Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefoggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkal
masak.

7.8

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KIvI V.1. és 2. fejezetének rendelkezéseit kell alkal
mazni.

7.9

Vállalkozó a bankszánilaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladékta
lanul értesíteni.

8.

Teljesítés utódja, átadás-átvétel szabályai, teljesítésigazolás

Teljesítés módja, átadás-á h’étel szabályai:
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8.1.

A támo2atás nyújtása

8.l.l.Vállalkozó a támogatást a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező “Szo~verlicene- és támo
gatási szerződés (“AUF”)” gyártói általános szerződési Feltételek, valamint a Műszaki leírás 2.
számú mellékletét képező “SAP ENTERPRISE SUPPORT” dokumentumok mindenkori változa
ta, továbbá a Műszaki leírás szerinti köteles végezni.
8.1.2.Vállalkozó a 8.1.1. pont szerinti támogatás keretében nyújtott szolgáltatásokról jegyzéket (a to
vábbiakban: hibajegyzék) készít, ami tartalmazza bejelentett hibát és az az alapján végzett intéz
kedés megjelölését is. A hibajegyzék a TIB mellékletét képezi.
8.2.

Gyártói szoftverkövetés i~azolása

8.2.1. Megrendelő a gyártói szoflverkövetés nyújtását az erről szóló nyilatkozatával köteles igazolni.
8.3.

Teljesítésigazolás

8.3.1. Megrendelő a szerződés teljesítését, az érintett időszakok teljesítést követő 15 napon belül jelen
szerződés 4. számú rnellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylatot— a továbbiakban TIB ál
lít ki Vállalkozó részére.
—

8.3.2. A teljesítés igazolására a 15.2. pontban megadott személyek jogosultak.
8.3.3.Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylat kiállitását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó a
teljesítést igazoló bizonylat kiálHtásához szükséges, teljesítést igazoló dokumentumokat nem ad
ja át teljes körűen.
8.4.

9.
9.1.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként niegilletik.

Szerzői jogok
A megrendelt termékek szerzői jogi szabályaira a KI\’l I. sz. melléklete irányadó.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellél’.kötelezettségek
10.1 Ameniiyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen vagy hibásan teljesíti, úgy késedelmi, hibás teljesí
tési, továbbá a jelen szerződésben szabályozott esetekben meghiúsulási kötbér fizetésére kö
teles.
—

-

10.2 Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. naptól napi
1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.
10.3 Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi
1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
10.4 Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.
10.5 A 25 napot meghaladó késedelem esetén Intézmény jogosult a megrendelést, illetve az egyedi
szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére tesz kötelezett.
10.6 A kötbér alapja:
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a) A 3.1. pont szerinti igazolás késedelmes teljesítése esetén illetve meghiúsulás esetén a 6.2.
pont szerinti teljes nettó szerződéses díj.
b) Az egyéb feladatok esetében a késedelemmel vagy hibás teljesítéssel érintett negyedév, 6.3.
pont szerint számított nettó díj.
10.7 A kötbérre egyebekben vonatkozóan a KM X.2. fejezete irányadó.

11. Szavatosság és jótállás
11.1. A szavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. és a KM VI.4. pontja
tartalmazza.
12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1. Jelen szerződést Vállalkozó rendes felmondással nem szüntetheti meg.
12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.
12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megren
delő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felinondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

.
-

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

—

12.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb
esetben azonnali hatállyal a Kbt. 143. * (2) (3) bekezdésében meghatározott esetek valame
lyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a
szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogo
sult.
—

-

12.5. Bármelyik Fél jogosult a szerződést

—

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azon
nali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljá
rást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl.
—

—

12.6. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felniondani. Súlyos szerződésszegést követ cl
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére. az abban unegadoll határidőig nem tesz eleget.
12.7. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik li~let. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13. Titoktartás
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13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tar
talmáróL
13.2. Felek a jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott infor
mációkat, adatokat valamint tényeket kötelesek bizalmasan, üzleti titokként kezelni és megőriz
ni. Felek továbbá az ilyen információt, adatot, tényt kizárólag a Szerződés teljesítése során
használhatják fel, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, a másik Fél írásbeli hozzájárulása nél
kül harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, azzal, hogy egyik fél sem akadá
lyozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3. Vállalkozó a fentieken túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan információt, adatot,
tényt, amely a teljesítéssel összeRiggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrende
lőre hátrányos következményekkel járna.
13.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.

13.5. Szerződő Felek megállapodnak, bogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók.
13.6. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
14. Vis major
14.1 Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely a Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karan
tén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen össze%ggésben kell állnia a
Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.
14.2 Vis maior esetén, amexmyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalko
zónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges,
és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete
nem gátol.
14.3 A szerződésben foglalt határidők a vis rnaior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnck jogában áll a szerződés
nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállal
kozóhoz erről írásos értesítést küld.
15.
15.1

Kapcsolattartás, értesítések
Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a)

Megrendelő részéről:
‚

ERP esetén
Név: Ujhelyi Beáta
Beosztás: vezető SAP szakértő

~‘
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Telefonszám: +36 1 795 7052
E-mail cím: ujhelvi.beata~nisz.hu
VIR esetén
Név: Görcsi Gergely
Beosztás: vezető üzleti intelligencia szakértő
Telefonszám: +3617957632
E-mail cím: ~zorcsi.ger~ely~nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Béres László
Beosztás: vezető értékesítési menedzser
Mobiltelefon szám: 0630 248 8656
E-mail Cím: beres.1aszlo~t-systems hu
15.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Varga Dezső mb. gazdasági vezérigazgató

—

helyettes és Pető Balázs igazgató

15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 15.115.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló 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.
15.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
Írásban és
Írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

—

15.5 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 ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesí
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredmény
telen, 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 kö
vető ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

15.6 Szerződő Felek megállapodnak, bogy 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 le
vélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések
16.1

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesitéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá a Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatá
rozottakical ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
8
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16.2 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során Felmerült vitá
kat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások
útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásailc nem vezettek
eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.3 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvény
telenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.4 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 mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A Jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.
16.5 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött, a
szerződéshez fizikailag nem csatolt, fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek (az aláírt
szerződéshez kerülnek csatolásra):

1.
2.
3.
4.

számú
számú
számú
számú

melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista (Ajánlattételi lap)
melléklet: Műszaki követelmények (Ajánlattétel dokumentáció Műszaki leírás fejezete)
melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben meg
egyezőt három eredeti példányban jóváhagyólag íiják alá.

Budapest, 2019. április
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1. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt szolgáltatás és árlista

KEF kód
(Termékazonositó)
7003650

Összesen ár (nettó)[21

Termék (szolgáltatás) megnevezése

Mennyiség,
mennyiségi
egység

Nettó
egységár

Nettó
összár

(Ft)

(Ft)

SAP Enterprise
Support

176424db

108 Ft

19053
792 Ft

19 053
792 Ft

2. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
„A NISZ ZR T. VÁLLA LA TIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉNEK (SAP
ERP) ÉS VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK (VIR)
GYÁRTÓI SZOF T VERKÖ VE TÉSI SZOL GÁL TA TÁSA”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

I

Előzmények

Ajánlatkérő a vállalatirányítási rendszerét a SAP ER? (RJ3) képezi. A rendszer bevezetése óta
Ajánlatkérő a felhasználói létszám bővülése következtében további licenceket vásárolt, mely
utólag beszerzett licencek gyártói szof~verkövetése jelenleg 2018. december 31-ig biztosított.
Ajánlatkérő a SAP ERP mellett Vezetői Információs Rendszert (VIR) is alkahnaz, amely
BW/BI alapokon működik. Jelen eljárás célja az utólag beszerzett ER? licencek és a VIR (BI)
licencek utáni SAP ENTERPRISE SUPPORT gyártói support jogfolytonos beszerzése 2019.
december 31.-ig tartóidőszakra.

2

Gyártói Support tárgya és tartalma

A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő tulajdonában lévő SAP ERP rendszerhez bevezetést
követően megvásárolt felhasználói licenc és a VIR rendszerhez vásárolt felhasználói licenc
jogfolytonos SAP ENTERPRISE SUPPORT gyártói szoftverkövetési szolgáltatásának
termékkód: 7003650 biztosítása.
-

—

Ajánlatkérő által in egvásárolt Ikencek meirnyisége:
Mennyiségi egység
Professional User
USR*
Application Ltd. Prof. User USR
Logistics User.
USR
Project User
USR
Component for ER? Package UN**
Data Services, Edge edition UN

KEF kód Licence kategória
7003012
7003014
7011618
7017377
7003233
7015937

SAP
SAP
SAP
SAP
ER?
SAP

7017688 SAP Busii~essObjects El Suite
(user)
7011267 SAP ASE Runtime Edition
*1’jser/**~1jnit

USR
UN

Pb
35
20
25
35
1
4
90

A felhasználói licencekhez nyújtott gyártói szoítverkövetás kiterjed a hozzájuk kapcsolódó
SAP Sybase Ase Runtime Edition licencek gyártói támogatására is (7011267 SAP ASE
Runtime Edition), mely licencek önállóan nem értelmezhetők.
-

A fent megadott felhasználói és adatbáziskezelő licencek mennyisége alapján a gyártó
support (7003650
SAP Enterprise support) mennyiségét az Ajánlattevő adja meg
ajánlatában.
—

A szoüverkövetési szolgáltatás jogfolytonosan biztosítandó 2019. december 31-ig ás a
következőket kell tartalmaznia:
a

Jogszabálykövetés. Ennek keretében nyertes Ajánlattevő vállalja, bogy a
szo ttverterméket folyamatosan, külön Ajánlatkérő oldali specifikáció és követelmény
meghatározás nélkül úgy fejleszti, hogy a használatra bocsájtott mindenkori verzió
összes fünkciój a mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek.
Nyertes Ajánlattevő a szükséges változtatásokat tartalmazó szotiverváltozásokat olyan
időpontban biztosítja a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen eleget tenni a
jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek.

.

Gyári szoftverhez kapcsolódó hibajavítás.

A szotIverkövetési szolgáltatás részletes tartalma ás terjedelme a Műszaki leírás 1. számú
mellékletét képező “Szoftverlicenc- és támogatási szerződés (“AUF”)” gyártói általános
szerződési feltételek, valamint a Műszaki leírás 2. számú mellékletét képező “SAP
ENTERPRISE SUPPORT” dokumentumok mindenkori aktuális verziójában kerül részletesen
meghatározásra.

3

A support teljesítési helye

A gyártói támogatás nyújtása alapvetően távoli eléréssel történik. Amennyiben személyes
egyeztetés szükséges a szolgáltatás nyújtása érdekében, úgy a teljesítés helye az Ajánlatkérő
székhelye ás telephelyei.
A support ellátása érdekében az Ajánlatkérő távoli elérést is biztosít a nyertes Ajánlattevő
részére.

12

3. számú melléklet a
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nyilvántartási számú szerződéshez

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzélcnek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljes név (cégje~zékneIc megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
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

Cnn
Székhely (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin): 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekorn Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma:
1091 8001-00000068-73830003

Bankszámla száma:
10918001-00000068-73830003

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
ben in amelyik sot vonatkozik a pa; tne; ; e ot! IGEN-Ó
Pénzforgalmi elszámolás [áfa N.
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIIIJA. fejezet, l69.~.(b)]:
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]:
XIIJJA. fejezet, l69.*.(h)]:
NEM
NEM
NEM
Fordított adózás [áfa N. 169.*.(n)]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
Fordított adózás [áfa tv. l69.*.(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]:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM
NEM
NEM
‚

Dátum-

Cégszerű aláírás:
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nyilvántartási számi~i szerződéshez

NISZ
Hely:
Vállalkozó/Szállító cég neve:

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

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

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut terméket vagy eszközt a Megrende
lő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálati 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 köte
les.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésbői visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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