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A~DÁSVÉTELI SZE:RZŐDÉS

NISZI 908760

amely létrejött egyrészről
a MSZ 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: Bancsies Ferenc vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között:
a Sysnian Informatikai Zrt. (KEF azonosító; 200365, székhely; 1037 Budapest, Montevideo
u. 10. I. em., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-10-044874,
adószáin: 12948901-2-41, Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001, képviseli;
Hermesz Miklós ügyvezető), és
a CLARMONT 1.5. Kft. (K.EF azonosító: 201318, székhely: 1054 Budapest, Tükőry utca 3.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.; 01-09-870288, adószám:
13730848-2-41, Bankszámlaszám: 10300002-10465091-49020016, képviseli: Tapodi
Romanov Mihály ügyvezető), és
a DOCAGE Mt. (KEF azonosító; 200528, székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi Út 53., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.; 01-09-719058, adószám: 131074062-41, Baiikszámlaszám: 10402142-50526790-48571005, képviseli; Zih Katalin Emese), és
a Gamax KR. (KEF azonosító: 100160, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla üt 15/d, céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-067822, adószám; 103835712-44, Bankszámlaszám: 10102093-57428400-01000005, képviseli: Dr. Homonnay Géza
ügyvezető), és
a MYM BSZK Zrt. (KEF azonosító: 201288, székhely: 1117 Budapest, Budafoki űt 54.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve; Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-10-048180, adószám:
25010075-2-43, Bankszámlaszám; 1 1600006-00000000-676340l 7, képviseli: dr. Pandur
Sándor vezérigazgató és Szentgyörgyi Tamás más munkavállaló), és
a SCI-Hálózat zRt. (KEF azonosító; 200082, székhely; 1142 Budapest, Szihalom u. 7., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-10-043883, adószám: 124021792-42, Bankszámlaszám:
10700024-04504001-51100005, képviseli: Kocsis László
vezérigazgató), és
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
nieghatalmazott, 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:
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Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a TED: TED 2017/S 104-207282 (2017.05.30.) szám alatt a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények
részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”
1. rész: „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)”
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretniegállapodásos eljárás 1 .része
eredményeképpen a Beszerző és Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
—

KM azonosítószáma: KMOIO1-O1O8SRVTI7
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Áfa.
II.
A Felek megállapodása
l.A szerződés tárgya, mennyisége:
1.1. Vevő a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése b) pontja szerint verseny újranyitással, közbeszerzési
eljárást folytatott le a KOFOP-3.2.9-16-2016-00001
azonosítószámú, „A
támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az
operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című
projekt keretében „Kormányzati Felhő infrastruktúrájának bővítéséhez szükséges
eszközök beszerzése” tárgyban, mely eljárásnak a nyertese az 2. rész vonatkozásában
Eladó lett.
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő célja a Kormányzati Felhő (KOF) tárolási és mentési
kapacitásának bővítése. Ennek érdekében Vevő megrendeli Eladó pedig vállalja a jelen
szerződés 1. sz. melléklete szerinti Közbeszerzési Műszaki leírásban (a beszerzési eljárás
Műszaki leírása és Eladó műszaki ajánlata) 2. rész vonatkozásában részletezett eszközök
és licencek (együttesen: termékek) és azokhoz kapcsolódó kiegészítő szerelési anyagok,
csatlakozók és kábelek szállítását a Közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott
paraméterekkel és darabszámban.
1.3. Eladó feladata továbbá az 1.2 pontban meghatározott eszközök Vevő által történő
üzembe helyezésének helyszíni támogatása
1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésének része a jótállási idő alatt a jelen
szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott support
szolgáltatás, valamint a jelen szerződés 8. fejezetében részletezett garanciaszolgáltatások
nyújtása.
2.

Az Eladó jogai és kötelezettségei:

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti
Közbeszerzési Műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfelelő, 4. sz. melléklet
szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását a 4.1.2

4.2. pontban meghatározott határidőnek megfelelően, az 5.1. pontban megadott
telephelyekre teljesíteni.
2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadásra kerülő eszközök a kizárólag csak Új,
a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek.
2.3. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és
teljeskörűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos
magyar jogszabályokat, előírásokat, az érvényes országos és ágazati szabványokat a
Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

3.

A Vevő jogai ős kötelezettségei:

3.1. Vevő Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződés 6. fejezetben
meghatározott díj Eladó részére történő megfizetésére köteles.
3.2. Vevő köteles az általa megrendelt szállítás teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
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 eszközök és
licencek szállítását teljesíteni legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 30
napon belül. Vevő előteljesítést elfogad, de az előteljesítés időpontjáról Eladónak
előzetesen egyeztetnie kell és csak Vevő írásbeli hozzájárulása esetén van rá lehetőség.
Előtelj esíteni a teljes szerződéses mennyiségre lehet egyidejűleg.
4.2. A jelen szerződés alapján az Eladó köteles a jelen szerződés keretében a licencek
szoftverkövetését, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki
leírásban meghatározott support szolgáltatást nyújtani, a jótállási idő alatt az üzembe
helyezést követő 12 hónapig, a 8.1 pontban részletezetteknek megfelelően.
5.

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

5.1.

A teljesítés helye:
Eladónak a jelen szerződés 4. számú mellékletében szereplő termékeket és a
termékekhez kapcsolódó dokumentumokat a NISZ Zrt központi raktárába kell
szállítania. Cím: 1148 Budapest, Róna utca 54-5 6. Vevő a termékek átvételét előre
egyeztetett időpontban hétfőtől-csütörtökig 8.00 és 14.00, pénteken 8.00 és 12.00 óra
közötti időszakban biztosítja. Előre nem egyeztetett időponttól eltérő szállítás esetén
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Vevő az átvételt nem
kizárólagosan terheli.

biztosítja,

ennek minden jogkövetkezménye Eladót

Vevő a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig jogosult a fenti cím helyett
más, Budapest közigazgatási területén lévő teljesítési helyet is megadni azzal, hogy a
teljesítési helyek száma nem haladhatja meg a 2 db helyszínt.
Az eszközök üzembe helyezésére egy későbbi időpontban, legkésőbb a termékek
Vevő általi átvételét követő 90 napon belül az alábbi két telephelyen kerül sor:
1148 Budapest, Róna u. 54-56.-MIG/féldszintJl4. valamint
1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós Út 29-33/Fsz.1008.
Az eszközök NISZ telephelyek közötti szállítását a Vevő végzi.
Az eszközök Vevő általi üzembe helyezésének helyszíni támogatását biztosítja az
Eladó.
5.2.

A teljesítés módja és ellenőrzése

5.2.1. Eladó a termékek leszállításának megkezdéséről legalább 3 munkanappal korábban
köteles Vevőt írásban értesíteni.
5.2.2. A jelen szerződés tárgyát képező eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban, gyári csomagolásban, a teljesítés helyére a teljesítési határidőn belül
köteles leszállítani szállítólevéllel.
Eladó köteles vonalkódos, leltárszámos matricát elhelyezni minden eszközre a
szállítást megelőzően. A matricát Vevő biztosítja a szerződéskötést követő második
munkanapon. Eladó az 5.2.1. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles a
felragasztott matricák és az eszközök gyári számát, valamint MAC address kódját
összerendelő elektronikus és papír alapú listát az Aj ánlatkérő részére átadni, melynek
valamennyi eszköz vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
eszköz megnevezése,
gyártói terméldcód,
termék gyári száma,
MAC address,
termék vonalkódjának száma.
-

-

-

-

A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni úgy, hogy az eszköz
üzemszerű működésben zavart nem okozhat és az eszközön elhelyezett egyéb
azonosító jelzést nem takarhat le.
5.2.3. 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 eszközök átvételére jogosult személy ellenőrzi, hogy
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett
mennyiséggel,
a leszállított mennyiség megfelel az összerendelő listában szereplő
mennyiségnek,
Eladó jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott eszközöket
szállította-e le (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és
darabszám szerint),
-

-

-
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a szerződésszerű teljesítés feltételeként meghatározott és a teljesítés részét
képező, az 5.2.4. pontban meghatározott dokumentumokat az Eladó
hiánytalanul átadta-e.

5.2.4. Az Eladó a szerződésszerű teljesítés részeként, az eszközök leszállításával egyidejűleg
az alábbi dokumentumokat köteles Vevő képviselője részére átadni:
o
az eszközök rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okirat,
dokumentum különösen:
‘ hardverüzemeltetési dokumentáció,
‘ magyar vagy angol nyelvű műszaki dokumentáció,
‘ garancia igazolás,
‘ jótállás dokumentumai.
5.2.5. Az 5.1. pont szerinti teljesítési helyen a szállítás előre egyeztetett, de a 4.1. pontban
meghatározott teljesítési határidőn belüli időpontjában a Vevő részéről a licence
átvételére jogosult személy ellenőrzi, hogy
a leszállított mennyiség megegyezik-e az 1. számú mellékletében meghatározott
mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott licenceket szállította
e le,
a szerződésszerű teljesítés feltételeként meghatározott és a teljesítés részét képező
licencigazolás
eredeti
példányát
az
Eladó
hiánytalanul
átadta-e,
továbbáelektronikus úton megküldésre került-e a Vevő kapcsolattartójának és a
licensz@nisz.hu email cím-re.
-

-

-

5.2.6. Az Eladó a szerződésszerű teljesítés részeként, a licencek leszállításával egyidejűleg
az alábbi licencekhez tartozó dokumentumot köteles eredeti példányban a Vevő
képviselője részére átadni:
a szállított licencek alapját képező szoftverek jogszerű használatát biztosító
licencigazolást, amely tartalmazza:
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
o a maximális nevesíthető (egyedileg regisztrálható) felhasználószámot
(db) (amennyiben ez értelmezett)
o a maximális konkurens felhasználószámot (db) (amennyiben ez
értelmezett)
o a maximális kiszolgáló processzor számot (db) vagy teljesítményt
(amennyiben ez értelmezett),
o a licenc érvényességét.
5.2.7. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Eladó a jelen szerződés tárgyát
képező termékeket a Vevő által jelen szerződésben megadott teljesítési címre, a
teljesítési határidőn belül hiba és hiánymentesen, szerződésszerűen leszállítja, a
termékek megfelelnek a műszaki követelményeknek, rendelkeznek az 5.2.4. és 5.2.6.
pontban meghatározott dokumentumokkal, a termékekre vonatkozó átadás-átvételi
jegyzőkönyvek a Felek részéről aláírásra kerültek, továbbá Vevő a termékeket
sikeresen üzembe helyezte Eladó 1.3. pont szerinti támogatásával.
5.2.8. Felek a szerződés teljesítéséről átadás-átvételijegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadásátvételi jegyzőkönyv az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
5
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-

-

-

-

-

átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
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.

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

-

-

-

-

5.2.10. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre a Felek ismételt átadásátvételi 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 személyaz átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását és a
termékek üzembe helyezését követő 15 napon belül ellenőrzi, hogy az elfogadásra
felajánlott teljesítés megfelel-e a jelen szerződésben foglalt feltételeknek, az
aj ánlatnak, az aj ánlati dokumentációnak, a műszaki leírásnak és a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, és Vevő a szerződés teljesítésének
elismeréséről a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést Igazoló
Bizonylatot a továbbiakban TIB állít ki vagy az elismerés megtagadásáról ezen
határidőn belül írásban köteles nyilatkozni.
—

—

5.2.12. Vevő a szerződés teljesítésének elismerését megtagadhatja az alábbi esetek
bármelyikének fennállása esetén:
Eladó nem vagy nem teljes körűen a jelen szerződés 5.2.5. pontja szerint
szállította le az eszközöket, vagy
az Eladó nem adta át Vevőnek az 5.2.4. pontban meghatározott
dokumentumok valamelyikét, vagy
valamely eszköz matricázása nem felel meg az 5.2.2. pontban meghatározott
előírásnak, vagy
az eszközök valamelyikén külső sérülés látható,
a termékek üzembe helyezése sikertelen volt.
-

-

-

-

-

5.2.13. Eladó a teljesítés elismerésének megtagadása esetén köteles a vevői kifogás alapján a
kifogásban jelzett hiányosságot kiküszöböbi a Vevő által megállapított
éssze~pó~at~’~dőre.
5.2.14. Vevőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 6:127. * (2)
bekezdés).
if
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5.3. A teljesítés igazolás rendje:
A Vevő az 5.2.11. pont szerint jelen szerződés 2. számú mellékletét képező TIB-et állít ki
Eladó részére, amellyel Vevő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállítólevél, átadásátvételi jkv.) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket az Eladó leszállította, az
5.2.4. pontban meghatározott dokumentumokat átadta, valamint a termékek beüzemelése
sikeres volt. A Vevő igazolja, hogy a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak és
minőségnek megfelelt.
5.4. Az Eladó számláját ezen 5.3. pontban igazolt teljesítését követően benyójthatja. A
számlához tartozó kötelező mellékleteit kell, hogy képezze, ezen TW egy példánya és a
jelen szerződés 5. számú mellékletét képező Licencinformációs adatlap kitöltött
formában. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be a Vevőnek. Jelen
szerződés alapján Eladó, a teljesítés leigazolását követően egy számlát bocsáthat ki Vevő
részére.

5.5. Vevő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy:
Név: Molnár László Zoltán
Beosztás: projektmenedzser
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Telefonszám: ±36 306927058
E-mail: Molnar.Laszlozoltan(~nisz.hu
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1 Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg az 1.1.
pontban rögzített projekt keretében.
6.2 A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza.
6.3 Eladót szerződésszerű teljesítése alapján megillető díj teljes összege (Jelen szerződés
értéke) a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján:
nettó 73.451.268,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz nettó hetvenhárommillió
négyszázötvenegyezer kettőszázhatvannyolc forint ± közbeszerzési díj ± AFA.
A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
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
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A
közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat
köteles szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő
részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
—

-

—
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6.4

7.

Eladót a Jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 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.
Fizetési feltételek:

7.1. Vevő előleget nem fizet.
7.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a szerződés teljesítéséért megillető díjra a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő
által elfogadott és aláírt, adott számlához tartozó TIB (2. sz. melléklet) alapján, annak
kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
7.3. A szerződéses árra az Eladó egy darab 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.
7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ellenértéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommimikációs
ellátásánál.
KOFOP-3.2.9-16-2016-00001” tárgyú projekt terhére,
ún.
„utófinanszírozás” keretében kerül kifizetésre banki átutalással, a számlaVevő központi
iktatójába (7.5. pont) való érkezését követően, igazolt kézhezvételétől számított 30 napon
belül, a Kbt. 135. *-ában, valamint Ptk. 6:130 * (1)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait is szem
előtt tartva.
—

7.5. 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.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termék/szolgáltatások 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;
o a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
o a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
‘ a projekt azonosító számát (KOFOP-3.2.9-16-2016-00001)
7.6. 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.
7.7. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla ldállításával
kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további
követelményeket határozzon meg.
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7.8. A benyújtandó számla mindenkori kötelező mellékletei a Felek teljesítés igazolására
jogosultjai által aláírt T~ (2. sz. melléklet) és a Licencinformációs adatlap (5.sz.
melléklet) kitöltött formában.
7.9. Felek együttesen rögzítik, hogy EladóVevővel szemben fennálló követelését nem
jogosult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy követelését ilyen
módon kielégíteni.
7.10. A szerződéses ár Vevő bankszáinlája 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 ás illetékeket saját terhére viselni köteles.
7.11. Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
7.12. 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.
7.13. Eladó kijelenti, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az
Eladóadóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevőszámára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Vevőthaladéktalanul értesíti.
7.14. 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
szerepléshez köti, úgy Vevőezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

8.

JótáHás és üzemeltetési támogatás:

8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a leszállított eszközökre a jelen szerződés 1.
sz. mellékletét képező Közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett teljes körű jótállást
vállalni az üzembe helyezés napjától számított 12 hónapig. A jótállási határidő kezdetét a
teljesítésigazolásban rögzíteni kell.
8.2. A jótállás alapján az Eladó köteles az eszközök Vevő részére történő leszállítását
követően helytállni a hibás teljesítésért.
8.3. Az Eladó az eszközökre az alábbi különös feltételek szerint vállal jótállást:
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a) A Vevő hibabejelentését Írásban a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg a
12.1. pont szerinti kapcsolattartón keresztül. A hibabejelentésnek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott eszköz termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.
b) A hibabejelentést az Eladónak 4 órán belül kell visszaigazolnia.
c) Az Eladónak az a) pont szerint bejelentett eszközt a hibabej elentést követő 8 órán
belül a 4.1. pont szerinti cím alatt javításra át kell vennie (hibajavítás megkezdése).
Amennyiben az Eladó jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő
jogosult a meghibásodott eszköz cseréjét vagy javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét az Eladó viseli.
d) Az Eladónak a kijavításra, illetve az eszköz cseréjére 72 óra áll rendelkezésére.
e) Az Eladó a javítottikicserélt eszközt munkalappal együtt köteles átadni. A
munkalapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
‘
a megjavított eszköz azonosító adatai (típus, gyári szám), vagy azon
eszköz azonosító adatai (típus, gyári szám), amely helyett új temiék
kerül átadásra, az Új termékazonosító adatai (típus, gyári szám) és a
csere indoka,
.
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás
bejelentése megtörtént,
. hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
‘ hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
‘ meghibásodás oka.
O A kicserélt eszköz átvétele során a Vevő kapesolattartója, vagy a Vevő által kijelölt
képviselő ellenőrzi, hogy az átadott eszközhöz csatolva lett-e a munkalap, valamint,
hogy a munkalapon szereplő adatok megegyeznek-e az átadásra kerülő eszköz
adataival. A Vevő az eszköz átvételét megtagadhatja, ha nem lett hozzá csatolva a
munkalap, vagy a munkalap nem tartalmaz valamennyi g) pontban meghatározott
valamely adatot.
g) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így
különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget az Eladó viseli.
—

—

8.4. Eladónak a j ótállás ideje alatt biztosítania kell a bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a terméktechnikai dokumentációihoz,
hibalistáihoz, szofiver&issítéseihez, valamint a szoftver&issítések díjmentes letöltési
lehetőségéhez.

8.5. Az Eladó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a Vevő
írásbeli utasításai ellenére teljesíti.
9. Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettsége:
9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített
feltételek mellett és az ott rögzített mértékben köteles késedelmi, megbiúsulási valamint
hibás teljesítési kötbért fizetni Vevő részére.
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9.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett
késedelmes nap után a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó értéke. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér a
szerződésszerű teljesítési határidők lejártával válik esedékessé.
9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés 6.3.
pont szerintinettó értéke.A hibás teljesítési kötbér a szerződésszerű teljesítés
megkísérlésnek napjával válik esedékessé. Vevő jogosult dönteni, hogy a hibás teljesítési
kötbért érvényesíti vagy a szavatossági igényét figyelemmel a Ptk. 6:187. * (2)
bekezdésére.
9.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés olyan okból
szűi~ik meg, amelyért Eladó felelős, Eladónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A
meghiúsulási kötbér mértéke 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés 6.3. pont
szerinti nettó értéke. Szerződő felek a szerződés megbiúsulásának tekintik különösen azt,
ha Vevő a hibás vagy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire, 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.
9.5. 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.
9.6. 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.
—

—

9.7. A Vevő a kötbérigényekről kötbérértesítőt állít ki, és amiak összegét jogosult az
ellenszolgáltatás összegébe beszámítani, amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét a 9.7.
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.
9.8. 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.
9.9. Eladó a hibás, a szakma szabályainak nem megfelelő teljesítésből eredő károkozásért
teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Vevővel szemben.

10’ Titoktartás és adatvédelem:
10.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó vállalja, hogy ajelen Megállapodásuk szerinti
feladat ellátása során a Vevőtől kapott vagy a Vevő tevékenységére vonatkozó,
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nyilvánosnak nem tekinthető információkat a szerződés hatályának fennállása alatt ás
azt követően a KM rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag
Vevő érdekében, a feladat ellátásához használja fel.
-

-

10.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Vevő előzetes,
írásbeli hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket,
amikor azok közlését jogszabály írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden
adat, jelentés, tervezet, szalcmai eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a Vevő
megítélése szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet az Eladó a szakmai
támogatás kialakításához indokolt mértékben ismerhet meg.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. Az Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért.
10.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó köteles a Vevő adatvédelemmel és
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről
foglalkoztatottait tájékoztatni.
11. A szerződés megszűnése, a felmondás joga:
11.1 A jelen szerződés megszűnik súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályt
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) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) 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.
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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.
11.6 A Kbt. 143.* (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. * (1) 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.
—

—

11.7 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 EUMSZ 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 azEladótekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
és ezért lő kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

11.9 M azomiali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
I 1.lOA 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.
12. Kapcsolattartás, értesítések
12.1. Kapcsolattartás
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1148 Budapest, Róna utca 54-56.
t36 304759069
] Elek.Jozsef(&~,nisz.hu
Az Eladó részéről:
Név: Fodor Endre
Cím; 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Tel: ±36 209999935
Fax; +36 18833472
E-mail: endre.fodor(~2sysman.hu
12.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 12.1. pontban meghatározott
kapcsolattartója, az 5.5. pontban meghatározott teljesítésigazolója személyét
megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, bogy a kapcsolattartókiteljesítésigazoló
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.
12.3. Értesítések:
Felek megállapodnak arról, hogy 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.

12.4. 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 bizonyitásáig — a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
12.5. 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.
13. Vis major
13.1. Felek együttesen 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, bogy 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
—
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szerződés teljesítését
az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, Földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
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;
1) zendülés, rendzavarás, zavargások.
—

13.2. A vis maiorra bivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy 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.
—

—

13.3. 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.
13.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a
mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket
mikor foganatosítják.
14. Egyéb rendelkezések:
14.1. 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.
—

14.2. 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 meghatározottaldcal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására kizárólag a Kbt. 141.
ában meghatározottak szerint van lehetőség.
14.3. A külRildi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes aj ánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti j ogsegély
igénybevétele nélkül.
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14.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egyeztetés útján rendezik.
14.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.
14.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti
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
14.7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, j óváhagyólag írtak alá 3 eredeti példányban, melyből 2 példány
a Vevőt és 1 példány az Eladót illet meg. A szerződés 16 számozott oldalból áll.
14.8. 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: Közbeszerzési 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 megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Ajánlattételi lap alapján kitöltendő)
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
Budapest, 2019.
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Műszaki melléklet

A beszerzés tárgya

1. részajánlat: Tároló diszkterület bővítése
Két telephelyen
1148 Budapest, Róna u. 54-56.-MIG/fóldszint/14
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33/Fsz./008
a tárolási kapacitás bővítése oldalanként 100 TB nettó kapacitással a továbbialcban részletezett
műszaki specifikációnak megfelelően, a hardver működéséhez szükséges licencek szállítása,
valamint az üzembe helyezéshez szükséges kábelek és csatlakozók.
Teljesítés határideje: szerződés hatálybalépését követően 30 naptári napon belül.
2. részajánlat: Mentési eszközök bővítése
Két telephelyen
1148 Budapest, Róna u. 54-56.-MIG/fZ5ldszintll4
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33fFsz./008
mentési eszközök bővítése 4 db meghajtóval és a használatulchoz szükséges licencekkel a
továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően, valamint az üzembe
helyezéshez szükséges kábelek és csatlakozók.
Teljesítés határideje: szerződés hatálybalépését követően 30 naptári napon belül.

Általános leírás
A beszerzendő eszközök a Kormányzati Felhő (KOF) tárolási és mentési kapacitásának
bővítéséhez szükséges eszközök..
1.1

1.2 Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Kora rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előirásokra,
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.
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2.1

Műszaki melléklet

A hardver elemekkel kapcsolatos elvárás
I. részajánlat:

diszkterület bővítése: A Kormányzati Felhő részét képező Fujitsu CS8000 tárolók
bővítése (oldalanként 1, azaz összesen 2 db tároló) a következő eszközökkel:

Tároló

Cikkszám

Megnevezés

Mennyiség

CS-VCBSDX23F

ET CS VC Base23 S9 SAS 14.4 TB

2

CS-VCESDX23F

ET CS VC Ext.23 Sg SAS 14.4 TB

12

CS-JDP-.
R2544

ET CS8000 R2544 IDP

4

CS-FHCFCMI6E

First Host Ctrl FC MM 16Gb (EK)

2

W~1értékegys
ég
db
db
db
db

CS-HCFCM1GL

db
Host Ctrl FC MM 16Gb (LL)

2

CS-CNSWAN2E

ADAPTER USB-VGA (EK)

4

CS-KMM-1 O

FC Cable MMF lOm, Connector LC-LC
(LL)

24

CS-KMM-5

FC Cable MMF Sm, Connector LC-LC (LL)

4

CS-KCT6AIOE

LAN CABLE CAT6A lOM (EK)

4

CS-KCT6A5L

LAN CABLE CAT6A SM (LL)

8

CS-KRCKB62E

KVM Kabel, CATS, 2xRJ45, Sm

8

FJFJSOLOOW

Fujitsu
Solution
Contract
ünnepnapokon felár

FJ-HWRET

Hardver HDD, SDD megtartás

db
db
db
db
db
db
hétvégén,

nap
51101
51101

nap

114db eszközre 1 évre számítva: 14flx365=5110 nap
Az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat
benyújtása, a megadott műszaki paraméterek tételes felsorolásával.

(ajánlattevői nyilatkozat)

Egyenértékűség feltételei:
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R-1

Ajánlatkérőnél meglévő tároloeszközhöz (Fujitsu CS8000) nativan illeszkedő
megoldás
Nettó 100TB kapacitás biztosítása telephelyenként.
Hoszt kapcsol~dási lehetőségek: VrL~JAS
Az eszköznek képesnek kell lennie deduplikálni
A meglévő eszköz garanciája pem sérülhet
Minden az ajánlatkérő géptermeiben történő beszereléshez és
csatlakoztatáshoz szükséges kábel (FC÷LAN)
Mághibásoddtt adathordozó megtartásápak lehetősége a garindális csere
sorAI,

R-2
R-3
R-4
R-5
R-6
R-7

2.2

Műszaki melléklet

II. részajánlat
Mentési eszköz bővítése: A Kormányzati Felhő részét képező Quantum Scalari500
meghajtók bővítése a következő eszközökkel:

Cikkszám

Megnevezés

SSC5H-LEXMCB11

Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, Bronze
Support Plan (Sx9xNBD CRU), Uplift, annual, zone 1

4

Q:LSC5F-l-UL.SL046A

SCi500 46-Slot Lizenz-Key, UPG

12

Q:LSC5H-UTDPL6BA

SCiŐ0O IBM LTO-6 Drive,SGb FC, f~eId upg

16

STOFJPROCONIW
W

Tároló
Fujitsu
PRO
szakértői
munkanapokon, munkaidőben

FJSTOOSSPOOW

Tároló
helyszini
ünnepnapokon felár

24

Mennyiség

Mértékeg
ység
db
db
db

garanciakiterjesztés

konzultáció

Óra
24

hétvégén,

nap
14602

eszköz xl év x 365 nap

Az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása, a megadott
műszaki paraméterek tételes felsorolásával;
Egyenértékűség feltételei:
R-8
R-9

Ajánlatkérőnél meglévő eszközhoz (Quantum ScalariSOO) natívan illeszkedő
megoldás
minimum LTO-6 típusú szalagok kezelése

R-ll

Adatátvitel: 8Gb FC csatoló

______

5/8

O

a a

NEMZzTI
SZOLGÁLTATÚZRt

Műszaki Fejlesztési Igazgatóság

R-13

3

Műszaki melléklet

A licenekules betölthető legyen a meglévő eszköz szoftverébe

A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon
megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább
erre az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
PRM6 001:

Tápellátás

Szabványos 230/400V váltakozófeszültségű

PRM6 002:

1-lűtési igény

Nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigurációra
vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW

PRM6 003:

Levegőáramlás

Minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszekrényben beszerelve a hideg
levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki

PRM6 004:

Beszerelés

Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie garancia és támogatás
vesztése nélkül
az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200 mm
rackszekrénybe.
—

—

PRM6 005:

Különleges
feltétel

Az ajánlott eszköz géptermi elhelyezése során nem szabad a fentieken túl
különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel
kapcsolatban

PRM6 006:

Kábelezés

A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MMSSO, LC/PC-LC/PC), az
Ethernet kábelezés 10Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MMSSO,
LC/PC-LC/PC). A menedzsment csatlakozás 1Gbps, réz alapú Cat.6a UTP
kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell
alkalmazkodnia.

3.1

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok
.

o

3.2

Az adott részaj ánlat tekintetében a több részegységből álló eszközölcnél az egyes
komponensek összekötéséhez szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé
tévő eszközök, csatlakozók és kábelek.
Az adott részajánlat tekintetében a megajánlott eszközök fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges minden eszköz, alkatrész.
Csatlakozás az ellátó hálózathoz

Elvárások:
PRMS 001:

Áramellátás

EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis)

PRMS 002:

Belső elosztás

Az eszközökkel szállításra kerülő PDU egységek rack unitokban
való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan kivitelű
elektromos energia szétoszt6 eszközök kerüljenek leszállításra,
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amelyek rackben való rögzítése a rack unitokon kívül történik.
PRM8 003:

4

Aljzatok

Rackszekrényenként a beszerelési terv alapján elhelyezett
eszközöknek megfelelő mennyiségű aljzat

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

4.1

Nyertes ajánlattevő feladatai
.

.

4.2

Leszállítandók
.
.
.
.

4.3

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az 1.
fejezetben meghatározott budapesti helyszínekre, az ott meghatározott határidőknek
megfelelően.
Az eszközök Ajánlatkérő által történő üzembe helyezésének helyszíni támogatása.

Leszállított eszközök.
Licencigazolások.
szállítói nyilatkozatok, dokumentációk és igazolások.
Minden az Ajánlatkérő gépteríneiben történő beszereléshez szükséges eszköz és kábel
Jótállási és üzemeltetés támogatási feltételek

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell mindkét részajánlat esetében a megajánlott termékekre
teljeskörű 12 hónap helyszíni jótállást és üzemeltetés támogatást. A jótállási és üzemeltetés
támogatási idő kezdete a üzembe helyezésének az időpontja.
Jótállással kapcsolatos elvárások Ajánlattevő felé:
PRM9 001:

Hibabejelentés lehetősége

hét minden napján 0-24 óra között
(7x24)

PRM9 002:

1-libabejelentés visszaigazolása

4 órán belül

PRM9 003:

Hibaelhárítás megkezdése

8 órán belül

PRM9 004:

Hiba elhárítása

72 órán belül

Jótállással kapcsolatos további előírások:
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem
vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék
cseréjétJjavítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő
viseli.
• a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így
különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.
‘ A meglévő (bővítésre kerülő) eszköz garanciája nem sérülhet.
.

—

—
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Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell továbbá:
.

.

Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez;
7x24 órában üzemeltetés támogatást és hibaelhárítást;
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10. számú ineflékiet
Megajánlott termék I termék konuiguráció tartalma
Alulírott Hermesz Miklós, mint a Sysman Informatikai Zrt cégjegyzésre jogosult és a Sysman
Informatikai Zn., CLARMONT I.S. Kit., DOCAGE Informatikai Kit., Ganiax Kit., MVM-BSZK
Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt., 5Cl-Hálózat Távközlési és Flálózatintegrációs zRt. közös
ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Konnányzati Felhő infrastruktúrájának bővítéséhez
szükséges eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban megajánlott terméket/termék
konfigurációt sz alábbiakban ismertetenj.

I.

Cs-vcBs-Dx23F

ET Cs VC Base23 Sg SAS 14.4 TB

Cs-vCE5-Dx23F

PT CS VC Extl3 Sg SAS 14.4 TB

CS-IDP-R2544

Er CSS000 R2544 IDP

CS-FHC-FCMI6E

FirstNostCtrIFCMM l6Gb(EK)

CS~HC-FCMl 6L

Host Ctij FC MM 16Gb (LL)

CS-CNSW-AN2E

ADAPTER usB-vGA (PlC)

CS-KMM-1 O

FC Cable MMF I Om, Connector LC-LC (LL)

CS-KMM-5

PC Cable MMF Sm, Connector LC-LC (LL)

CS-KCT6A-IOE

LAN CABLE CAT6A lOM (BK)

CS~KCT6A-5L

LAN CABLE CATŐA SM (LL)

CS~KRC-KB62E

KVM Kabel, CATS, 2xRJ4S, Sm

FJ-FJSOLOOW

Fujitsu Solution Contract hétvégén, ünncpnapokon felár

fl~Hwpn
S26361-F5560-

Hardvtr }WD, 501) megtmtás
PDU basic 32A CEE red 24xlOA+ l2xl6A

2.

I

rész: Tároló diszkterajet bővítése

rész: Mentési eszkÓzők bővítése

SSCSH-LBXM-

I CBJI

I Quantum

[~L~CsH.uLsL
046A
Q:LSCSH-UTDP

Fi
STOFJPROC0NI

—

Hemiesz Miklós
vezérigazgató
Sysman informatikai Zrt
(Sysman Informatikai Zrt»CLARMONT i.S. Kft
DOCAGE Informatikai Kit,
GamaxKft.
MVM-BSZK Biztonsági SzoIgá~at6 Központ Zrt.
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRL)
mint közös Ajánlattevök nevében
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NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely: I
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termékiszolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
ütemeldátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

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

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

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
Devizanem
Erték:
devizában
:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

____________________________________

Szállító képviselője

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

nyilvántartási Számú
_______________

Ml E-759 I OIB/5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Sysman Informatikai Zrt.
Részvénytársaság
Cépie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874
Adószám’.12948901-2-41
Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai
Név: Fodor Endre
Beosztás: partner
Telefonszám:+36 18833471
E-mail Cím: proj~~~sysmaiihu
Cím
Széldiely (ország, irányítószám, város, utca, há.zszám): 1037 Budapest, Montevideo
utca 10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca,
házszám): 1037 Budapest, Montevideo utca 10.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.,
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1037 Budapest,
Montevideo utca 10.
S7ám]avezetö bank
Neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma:
12010381
Bankszámla devizaneme: HUF
-~__________

_________________

-~

—

Pénzforgalmi
elszámolás Különbözet
szerinti
[áfa tv. XIHJA. fejezet, elszámolás [áfa tv. XV.169.*.(h)]: NEM
XVII.
fejezet,
169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv.
XIII. fejezet]: NEM
169.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:

Onszámlázás [áfa
169.*.(l’)]: NEM

tv.

Tevékenység
alapján
mentes[áfa
tv.
VI.
fejezet]:
Milyen
tevékenység

alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KWA
[2012.
évi EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: NEM
CXLVII. törvény]: NEM törvény]: NEM
Datum~
Cégszerű aláírás:

r

Sys~na~ 1formr~tikai /rt
~ u:9
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Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára
..

I

.

Közbesz
KEF
Egységárr Közbeszerz
Közbesze erzési
Menny
kód Termék
Nettó
a vetített ési díjjal
Nettó
.
díjjal
Menn
isegi
(Termé megneve egységár közbeszer növelt nettó összár rzesi dij növelt
összesen
yiség
egyseg kazonos zése
(Ft)
zési díj (2 egységár
(Ft)
(Ft)2
nettó
ító)
% (Ft))
(Ft)
összar
(Ft)
Quantum
Scalar
iSOO 9U
Expansio
n
Module,
Bronze
SSC5H4
db
LEXM- Support 88O80Ft 1762 Ft
89842Ft 352320 7O46Ft 359366
Plan
CBII
Ft
Ft
(5x9xNB
D
CRU),
Uplift,
annual,
zone
I
SCi500
Q:LSC5 46-Slot
1 414 576
12
db
H-ULSL- Lizenz28292Ft 1442 868 Ft 169749 339498 173144
Ft
046A
Key,
l2Ft
Ft
lOFt
UK;
SCi500
Q:LSC5
IBM
HLTO-6 2 602 929
16
db
52O59Ft2654988Ft4238l5 832937 432145
UTDPLÓ Drive,8G
Ft
80 Ft
Ft
18 Ft
BA
bFC,
field upg
Tároló
FJSTOFJ Fujitsu
24
nap
PROCO
PRO
l3043Ft 261Ft
13304Ft 313032 6261Ft 319293
NIWW szakértői
Ft
Ft
Ikonzultác]
I
I
.

.

..

.

.

1

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre

közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.Eladó a közbeszerzési díjat köteles szerződés
teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként
szerepeltetni.

10

munkana
pokon,
munkaidő
ben
Tároló
helyszíni
1460

nap

FJgaranciak
STOOSS jt~z~ 8 695 Ft
P00W
‘~“‚
unnepnap
okon
felár

174 Ft

8 869 Ft

12 694 7 253 894 12 948 5
00 Ft
Ft
94 Ft

PDU
4

db

basic
S26361- 32ACEE
F5560red
183681Ft 3674Ft
E131
24x10A
±

187355Ft 734724 14694Ft 749418
Ft
Ft

12x16A
összesen ár (nettó Ft):
Megrendelt termékeket/szolgáltatásokat 27% ÁFA terheli.

73 451 268 Ft
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Liceneinformációs adatlap

St&Sr
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:

Termékinforinációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma;
Gyártó megnevezése;
Mennyiség;
Tem~ék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

I
Metrika:

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

Szoaverkövetés vagy termék&issítés:
Szoüverkövetés &issítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenancevalid&om-to):
Előf~zetés (subscription):
Előfizetés érvényesség ideje:
Eltérő
kiadások
használatának
lehetősége
(crosseditionrights):
Igen
Korábbi
verziók
használatának
lehetősége
(downgraderights):
Igen
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen

Kitöltési útmutató

-J
J

Users
Core
Nem

Nem
Nem

J Nem
I
J Nem
J Nem

Server
CAL
Egyéb

1

+

Nyilvántartási 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 szohverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termákinformációk
Licene jogosult neve: A szoüver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószáminal: A szoüvertennék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoüvertermék 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,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
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 oiyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:Maintenance vagy software 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 termék legüissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenancevalidfrom-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és 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 (p1.: 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.

