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amely létrejött egyrészről a

Szerződés nyilvántartási szám: / o/ L ~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
vállalkozási elemekkel vegyesen

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
KEF azonosító: 20030, székbely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, bankszánMaszáin: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Bancsics
Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a/z:

Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószáin:
Bankszánilaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószáin:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószáin:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószáin:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós
Kft. L

1117 Budapest, Neumann János u. l/E.
01-09-065422
10375543-2-43
11712004-20231602
Szentiványi Gábor
ügyvezető
200341

Corollis Kft.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
01-09-999196
24274232-2-41
11712004-29906716
Sallai Gyula
meghatahuazott
200624

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
01-10-041733
10649297-2-44
10918001-00000057-22480051
Kucska Árpád
vezérigazgató
100061

4iG (a HUMANsoft Kfl. hivatalos jogutódja)
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
01-10-044993
12011069-2-41
12001008-00164262-02100004
Jászai Gellért
elnök
100032
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Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

Cég neve

Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

Cégneve
Székhely
Cégjegyzék szám;
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:
KEF azonosító:

Irmomatrix Services Kit.
1138 Budapest, Váci út 135-139. B torony 7. em.
13-09-137359
14175620-2-13
18400010-03670231-40100013
Vida Szabolcs
ügyvezető
200616

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai
Kereskedelmi Kit.
7623 Pécs, Mártírok u.42.
02-09-06-0538
10582048-2-02
10102440-52254600-01004009
Szappanos Gábor
ügyvezető
100050

S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar úti 4.
13-09-119660
11779177-2-44
10403758-00028567-00000006
Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor
ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató
100128

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által
TED 2017/S 247-517709; KÉ-18146/2Ol7szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoJkverlicencek és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző ás az Eladó között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1O1OPEN17
KM aláírásának dátuma: 2018. június 5.
KM időbeli hatálya: 2022. június 4.
lUvi keretösszege: 28.000.000.000 forint ± Áfa.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során l~gyeleinbe
veszi, elfogadja ás betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt,
az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékletében (műszaki
leírás) foglaltakat.

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

k
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2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „RedHat
termékek licenetámogatása konszolidált lejáratta!” tárgyú eljárásbanjelen szerződés alapján Vevő
megrendeli és megveszi, Eladó pedig elvállalja, eladja és leszállítja Jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását és szolgáltatások
teljesítését, a 2. számú mellékletben (Megrendelt termék- és árlista) meghatározott
mennyiségekben, Eladó Vevő meglévő licenceihez szoftverhasználat jogosultságot,
szofiverkövetést és gyártói szoftvertámogatás biztosít 2020.02.28-ig (konszolidált lejárat).

A gyártói támogatás elvárt tartalma a szerződés 9. pontja és a műszaki leírásban foglalt tartalom
szerint nyújtott.

2.2. Vevő ajelen szerződés tárgyát képező licenchosszabbításokat saját és a 309/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet, valamint a 7/2013. (II. 26.) NFM rendeletre figyelemmel, ún. ellátotti intézmények részére
szerzi be.

2.3. A Jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az S&T Consulting Hungary
KR. (székhely: 204 Budaörs Puskás Tivadar út 14.) teljesíti.

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Eladónakjelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített
licenceket jelen szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül kell leszállítania és Vevőnek
átadnia.

3.2 A szerződés hatályba lépésének feltétele az alábbi feltételek együttes teljesülése:

a) a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzásek központi ellenőrzésáről ás
engedályezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm.
rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés
a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott
határidő lejártát követő napon;

b) Vevő jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen
jogcímen kártérítési igényt nem érvényesit arra az esetre, ha Jelen szerződés olyan okból nem
lép hatályba, amelyért Vevő nem felelős.

3.3 Felek jelen szerződést, aimak hatályba lépésétől 2020. február 28-ig tartó határozott időre kötik.
Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike
teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. A teljesítés helye: a licenceket képviselő aktiválási kódokat Vevő licensz~,nisz.hu, valamint a
kiuo linux@nisz.hu címére kell elektronikusan inegküldeni, a Licence igazolás átadásának
helyszíne: NISZ Zrt., 1094 Budapest, Balázs Béla 35.
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5. A teljesítés módja

5.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.2. Eladónak biztosítania kell Vevő számára ajelen szerződés tárgyát képező licencekhez kapcsolódó
szoüverkővetést és gyártói szof’tvertámogatás, valamint (az olvasó felhasználók Számára biztosított
licencek kivételével) jogszabálykövetést a licencek felhasználási jogának lejártáig. Eladónak a
jelen Pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott Új szoftver verziókat,
módosításokat és javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell bocsátania.

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címre
megküldeni) ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, ajelen szerződés keretében szállított
licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (5. számú melléklet) - amennyiben szükséges -

az aktiválásj kódot és a lieencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles
Vevőnek átadni (ajelen szerződés 4. pontjában meghatározott helyszínen) a jogszerű használathoz
szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, ajótállásra vonatkozó dokumentumokat
és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden eszközt, dokumentumot a
felhasználói szintű hozzáférhetőség mértékéig és mennyiségben.

5.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha
megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.5. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés
nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállaHcozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában
részt vett szakember, alváHalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása),
akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak
szerint kefl eljárni, valamint a KIvI vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.8. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint— kizárólag Eladó irányába terheli.

5.9. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közrerntiködőért Úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.10. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megisrn~ a
tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni. L
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5.11. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartahnazza.

6.2. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott árak, egységárak alapján: 53.080.862,- Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
ötvenhárommillió-nyolcvanezer-nyolcszázhatvankettő forint ± közbeszerzési díj + általános
forgalmi adó.

6.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.4. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár különösen
tartalmazza (termékek 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 beszerzésck általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 1 % ± Áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

6.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendök, azok
semmilyen jogcímen nem emelhctők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bckczdéseiben, valamint
Ptk. 6:130. ~ (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak
kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó számla
kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat (4. számú melléklet) és a Licencinformációs (5. számú melléklet) adatlap kitöltött
formában.

7.3 Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékletének központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket
Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.4 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
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- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó termékek, valamint nyújtandó szolgáltatások
megnevezését, és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát;

- a számlán fel kell tüntetni a Jelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot és a bank
nevét, adószámot ás fizetési határidőként a 30 napot;

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.5 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően Újra kezdődik.

7.6 A Jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Vevőt Írásban értesíteni.

7.7 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.8 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.9 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.3 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

7.10 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.11 Eladó a Jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.12 Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen űz adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, Úgy Vevő ezen
jogszabályok szerint Jár el a kifizetés során.

7.13 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a Jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában a jelen szerződés 5.3 pontjában
meghatározottakat Vevő részére átadta.

8.2. Vevő a 8.1 pont szerinti teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül
köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet), melynek kötelező
mellékletét képezi a Jelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs
adatlap (5. számú melléklet) kitöltött formában, valamint Eladó teljesítését alátámasztó
dokumentum űelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottak megküldéséről szóló e-mail
kinyomtatva, illetve a papír alapú dokumentációk átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv).

8.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a
szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában a jelen szc
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5.3 pontjában meghatározottakat Vevő részére át nem adja űelen szerződés 4. pontjában
meghatározott e-mail címekre nem küldi meg, illetve a 4. pontban megjelölt helyszínen a
dokumentációkat át nem adta).

8.4. Az átvétel 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,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 8.1-8.4 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8.6. Bármely nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

9. Jótállás és gyártói támogatás

9.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre és szolgáltatásokra a KM szerinti jótállást
nyújtja (KM 1. és 2. számú melléklet). A jótállási idő kezdete a teljesítés időpontja. A
szoftverhez/licenchez kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló
adatokat.

9.2 Jótállási idő alatti meghibásodás esetén Vevő a jelen szerződés 9.5. pontban megadott
elérhetőségeken teheti meg hibabejelentését. A hibát a termék gyártója javítja.

9.3 Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekre 2020. február 28-ig
gyártói támogatást biztosít. A gyártói támogatás kezdő időpontja a teljesítés időpontja. Eladó ajelen
pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében ajelen szerződés 3.1 pontjában megadott határidő
lejártáig megadja Vevőnek azokat a 9.5. pont szerinti web elérési utaQca)t (adott esetben a
szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a gyártói
támogatás igénybevételét, valamint a jelen szerződés keretében átadott szoüverek
meghibásodásának bejelentését.

9.4 Eladó gyártói támogatás keretében a 9.3 meghatározott időtartam alatt legalább az alábbiakat
biztosítja:

bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverMssítéseihez;
szo~ver&issítések díjmentes letöltési lehetősége
közvetlen gyártói támogatás elérhetősége.
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9.5 Vevő hibabqjelentését a hét minden napján 0-24 óra között Gyártó alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén teheti meg;

Red Hat termékek esetében;
web:; httys ://access.redhat.com (angol nyelven)

EnterpriseDB termékek esetében;
E-mail Cím: support~enterprisedb.com
web: https ://www. enterprisedb.comiuser/login (angol nyelven)

9.6 Gyártó a bejelentett hibák kezelésére és nyomon követésére egységes ticketing rendszert működtet.

9.7 Siirgősség és reakcióidők:

Sürgősség Reakcióidők

SI — kritikus 1 munkaóra
82 — magas 4 munkaóra

83 — közepes 1 munkanap
84 — alacsony 2 munkanap

81 — kritikus súlyosságú eset: Olyan probléma, ami kritikus hatással van az éles környezet
működésére (p1. a környezet megáll, és nem működik). Ebben az esetben a rendszer nem működik.
SZ — magas súlyosságú eset: Olyan probléma, amikor az éles rendszer működik, de erősen
korlátozottan.
83 — közepes súlyosságú eset: Olyan probléma, ami nincs kritikus kihatással az éles rendszer
működésére, vagyis az éles környezet minden fünkcionalitása működik munkamenetet nem
akadályozó teljesítményvesztéssel.
84 .— alacsony prioritású eset: Olyan eset, amikor is az éles rendszer hibátlanul üzemel, de
felmerülhet egy általános, használatra vonatkozó kérdés, dokumentáció bővítésére vagy Új funkcióra
való igény.

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekrc nem
kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre vonatkozóan a
licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó
licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá
tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert
felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

10.2 Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag ajelen szerződésben, valamint adott
szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték
fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem készíthet,
illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére, továbbá
semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A
szoftver használata egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetők cl, külön
nem használhatók.

10.3 Eladó szavatosságot vállal azért, bogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi ternméken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
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amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
akadályozza.

10.4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a Jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek Saját
termékei vagy azok felett Jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában Jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.

10.5 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve
nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.6 Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladótjelen szerződés
megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

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

11. Kötbér

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem adja át,
Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás)
fUggően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke; a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3. Amennyiben a Vevő által a 9.5 pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül az átadott szofiver
kapcsán hibát jelentett be, de az Eladó a gyártói támogatás keretében nyújtott szolgáltatást a 9.7
pontban meghatározott sürgősséghez tartozó reakcióidőn belül nem kezdi meg, úgy minden további
- a bejelentett sürgősséghez tartozó - reakcióidő mértékegységének megfelelő óra vagy munkanap
megkezdéséért 500.000 forint hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér
maximális mértéke 5.000.000 forint.

11.4. Eladó Vevő választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére vagy a
szavatossági igények érvényesítésére köteles.

11.5. Eladóval szemben érvényesített összes hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja meg a
meghiúsulási kötbér összegét.

11.6. Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett nem érvényesítheti a szavatossági igényeket.

11.7. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbérrel terhelt időszak maximum 25 naptári nap.

11 .S. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jele:
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó
szerződésszegése miatt eláll. A 25 naptári napot meghaladó késedelem, illetve a 25 na~ ‘
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meghaladó hibás teljesítés esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére lesz köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke jelen szerződés nettó
értékének 25 %-a.

11.9. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KJYI X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

1 l.1O.Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.11 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11 .12.A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. a-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti a jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

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

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

12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. * (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.7. 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.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azoni~ali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha
a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, azabban
megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.1O.Azazonriali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érij
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13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, bogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
— választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Pap Attila
Beosztása: Senior rendszerüzemeltető mérnök
Mobiltelefon száma: ±367045 16884
e.mail címe: PaaAttila~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Polóny Tibor
Beosztása: Kereskedelmi szektor vezető, Allaniigazgatás
Levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Telefonszáma: ±36 1 371 8158
Mobiltelefon száma: ±36 30 338 4064
e-mail címe: tiborjo1ony~snt.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Pető Balázs
Beosztása: Intézményi információs rendszerek üzemeltetési igazgató
Telefonszáma: ±3618961693
Mobiltelefon száma: ±36703341178
e-mail címe: peto.balazs~nisz.hu
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Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Bárány Ernő
Beosztása: Információs rendszerek üzemeltetési ágazati igazgató
Telefonszáma: ±3618961695
Mobiltelefon száma: ±363097 15846
e-mail címe: barany.erno~nisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, bogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapesolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek
a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
Vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban ás

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az
iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések niegküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy
Írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés hatályba lépését
követőenjönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók,
így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
e) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.
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15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Eladó köteles
Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem
ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerük kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában
a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes Írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.6. Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a: Ilyen
adatok szabad áramlásáről, valamint a 95/46JEK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban
foglaltaknak megfelelően járnak cl.

16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének b
rendelkezését kell alkalmazni.
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16.8. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.9. Eladó a Jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozata Jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi,
hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül
- köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól
elállni.

16.10.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött Fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Műszaki Leírás)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Megrendelt
termék- és árlista)
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:

Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Licenchiformációs adatlap
Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés egymással szó szerint mindenben megegyező 3 eredeti példányban készült, amelyekből
2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019. „Q

Bancsjcs Ferenc
vezérigazgató

NISZ Zrt.
Vevő

Záradék:

Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor
ügyvezető igazgató, gazdasági i~

S&T Consulting Hung;

s&T coflW’t~~~Zút14
?O~~ audao~. . 13~o9h19660

MóSZam

Jelen szerződés 3.2. pontja szerinti hatályba lépés feltétele teljesült, a záró tanúsítvány kelt 2019. május 10.,
iratazonosító szám: KSZ-54/462/3/20l 9. V
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1. számú melléklet

Műszaki követelmények
(Műszaki leírás)

O

...
NISZ
NEMZETi INFOMOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Műszaki leírás
Jelen műszaki specifikáció az Ajánlatkérő (NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság) létező és éles üzemben működő informatikai rendszereit kiszolgáló
infrastruktúra részét képező alapszoftverek alátámasztására szolgál, a rajta futó szolgáltatások üzembiztos
működtetése szempontjából.
A beszerzés tárgya: meglévő licencekhez szoftverhasználat jogosultság, szoüverkövetés és gyártói
szoftvertámogatás beszerzése 2020.02.28-ig konszolidált lejárattal.
Az Ajánlatkérő az alábbi tételek beszerzését kívánja megvalósítani
időszakkal:

a megjelölt licensz hosszabbítási

Meglévő (utolsó)KEF Kívánt konszolidált Mennyiség
Termék leírás szoft-verlicencecikkszám szerződésszám lejárat (db)
Red Hat moss Enterprise

MW0196814 Application Platform, 1 6-Core 10186981 2020.02.28 3
Standard
Red Hat JBoss Enterprise

MW018683 1 Application Platform, 64-Core 10522605 2020.02.28
Standard
Red Hat moss Web Server, 64- 10522605 2020.02.28 2MW029005 6
Core Standard
Red Hat moss Enterprise

MW0196814 Application Platform, 1 6-Core 10522605 2020.02.28 3
Standard
RedHatJBossFuse, 16-Core 11187620 2020.02.28 3MW2254895
Standard
Red Hat moss Enterprise

MW0196814 Application Platform, 16-Core 11187620 2020.02.28
Standard
Red Hat moss Data Grid, 64-Core 11437971 2020.02.28

MW0929366
Standard

PREE-UCC- EDB Postgres Enterprise lejárata:
2020.02.28 8001 (uniCores) 2017-12-13
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A nyertes ajánlattevőnek az alábbi követelményeknek megfelelő szolgáltatás biztosítását kell vállalnia:
. Az Ajánlattevőnek a szoftverekhez a gyártó által biztosított garantált biztonsági hissítéselckel,

hibajavításokkal kell rendelkeznie a szolgáltatási időszaka alatt,
• Gyártói, illetve vállalkozói fejlesztések rendelkezésre bocsátása, igény szerinti &issítése,
• Ajánlattevő feladata az Új verziók és fejlesztések folyamatos nyomon követése, és erről Ajánlatkérő

tájékoztatása, ezekhez való hozzáférés biztosítása a gyártó oldalán keresztül.
o A szoftverekhez szükséges konzultációs lehetőség folyamatosan frissülő tudásbázissal a gyártó

oldalán keresztül
• Ajánlattevő feladata szállítólevél alapján a szoftverek használati jogosultságáról nyilatkozat átadása
‘ Ajánlattevő feladata 7x24 órás ügyfélszolgálat üzemeltetése ajánlatkérői hibabejelentések

fogadására egy meghatározott e-mail címen, telefonszámon, webes hibabejelentésen keresztül.
Bejelentések kezelése a lenti elvárásoknak megfelelően.

o Az Ajánlattevőnek támogatás keretében a támogatás teljesítéséhez megfelelő mértékben szükséges
műszaki erőforrásokat biztosítania a Felhasználó számára a saját Szervezeti keretein belül.

o A gyártói felületen keresztül a bejelentett hibák kezelése és nyomon kővetése egységes ticketing
rendszerben a lentebb meghatározott sürgősségnek megfelelő reakcióidővel

Sürgősség és reakcióidők:

Si — kritikus 1 munkaóra
S2 — magas 4 munkaóra

53 — közepes 1 munkanap
54 — alacsony 2 munkanap

Si — kritikus súlyosságú eset
Olyan probléma, ami kritikus hatással van az éles környezet működésére (Pl. a környezet megáll, és nem
működik). Ebben az esetben a rendszer nem működik.
82— magas súlyosságú eset
Olyan probléma, amikor az éles rendszer működik, de erősen korlátozottan.
83— közepes súlyosságú eset
Olyan probléma, ami nincs kritikus kihatással az éles rendszer működésére, Vagyis az éles környezet
minden lijnkcionalitása működik munkamenetet nem akadályozó teljesítményvesztéssel.
S4 — alacsony prioritású eset
Olyan eset, amikor is az éles rendszer hibátlanul üzemel, de felmerülhet egy általános, használatra
vonatkozó kérdés, dokumentáció bővítésére vagy Új funkcióra való igény.

Díjtétel meghatározása

A inegajánlott megoldás árának integráltan tartalmaznia kell a szoüvertámogatás, upgrade és
szoftverkövetés díját 2020.02.28-ig.

Garanciális feltételek

Ajánlattevő jelen beszerzés keretében leszállított termékekre és szolgáltatásokra a KM szerinti jótállást
kell nyÚjtania (KM 1. és 2. számú melléklet)
Az ajánlattevőnek a szerződéskötéstől 2020.02.28-ig teljes körű gyártói támogatást kell biztosítania, bogy
a szoftverhez kapcsolódó szolgáltatások (szoftvertámogatás, upgrade és szoflverkövetés) mindenben
megfeleljenek a szerződésben foglaltaknak, hiba és hiánymentesek, valamint üzemszerű működésre
alkalmasak legyenek.
Az ajánlattevőnek a megajánlott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított dokumentációkat
elektronikus formában magyarul Vagy angolul kell átadnia.
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Szoftverek általános követelményei

Ajánlatkérő OEM szoftverek megajánlását nem fogadja el.
o A megajánlott szofivereknek garantált életciklussal kell rendelkezniük.
o A szállítandó szoftverekhez a gyártó által biztosított garantált biztonsági ~issitéseldcel,

hibajavításokkal kell rendelkezniük az életciklusuk alatt.
o Minőségi követelmények:

o közvetlen gyártói támogatás elérhetősége
o Iicenckonstrnkció szerinti terméktámogatás elérhetősége (5x8 óra rendelkezésre állás,

konzultáeiós segítség) vagy a gyártó, vagy annak minősített partnerén keresztül.

Teljesítéskor átadandó dokumentumok
Szükséges szoftver előfízetések („szoftverbcenszek”) elektronikus példányát megküldeni a
lieensz(~nisz.hu, valamint a kiuo linux(~nisz.hu postafiók részére.

o A teljesítés megkezdésekor elérhető legfrissebb stabil verziót kell szállítani vagy a
képviselő/disztribútor/forgalmazó honlapon keresztül biztosítani annak letőlthetőségét.

o gyártói felületen hozzáférések beállítása.
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet

(Megrendelt termék- és árlista)

Egységárra
KEF kód vetített Közbeszerzési Közbeszerzési KözbeszerzésiMennyiségiMennyiség (Tennékazo Termék megnevezése Konszolidált Nettó egységár közbeszerzési díjjal növelt nettó Nettó összár díj nettó díjjal növelt

egység nosító) lejáraö dátum (Ft) díj (1 % nettó egységár (Ft) (Ft) összesen ‘(Ft) nettó összár (FO

Ft)
Red Hat moss Enterprise

3 3 MW0196814 Application Platform, 16- 2020.02.28 1 785 703 17 857,03 1 803,03 5 357 109 53 571,09 5 410 680,09
Core Standard

Red Hat JBoss Enterprise
1 1 MW018683 I Application Platform, 64- 2020.02.28 6428531 64 285,31 6492816,31 6 428 531 6492816,31

64 285,3 1Core Standard
Red Hat JBoss Web2 2 MW0290056 2020.02.28 1 205 350 12 053,50 1 217 403,50 2 410 700 2 434 807,00

Server, 64-Core Standard 24 107,00
Red Hat moss Enterprise

3 3 MW0196814 Application Platform, 16- 2020.02.28 1 785 703 17 857,03 1 803 560,03 5 357 109 5 410 680,09
53 571,09Core_Standard

Red Hat moss Fus; 16- 2020.02.28 5 303 538 53 035,38 5 356 573,38 15 910 614 16 069 720,143 3 MW2254895
Core Standard 159 106,14

Red Hat moss Enterprise
I I MW0196814 Application Platform, 16- 2020.02.28 1 785 703 17 857,03 1 803 560,03 1 785 703 17 857,03 1 803 560,03

Core_Standard
Red Hat moss Data Grid,I 1 MW0929366 2020.02.28 12 053 496 120 534,96 12 174 030,96 12 053 496 12 174 030,9664-Core Standard 120 534,96

PREE-UCC- EDB Postgres Enterprise 2020.02.28 472 200 4 722,00 476 922,00 3 777 600 3 815 376.008 8 001 (uniCores) 37 776,00

Összesen árnett6 (Ft) 530 808,62 53 611 670,62

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.

díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
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‚Sjt~ 3. számú melléklet

..
• 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T
Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Consulting Hungary Kft.
Technológiaátadási Kft.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 13-09-119660

Adószám: 11779177-2-44 Uniós adószám: HU11779177
Kapcsolattartó adatai

. . . Beosztás: Kereskedelmi szektor vezető,Nev: Polony Tibor ‘ . ‚

Allamigazgatas
Telefonszám: +36303384064 E-mail Cím: tibor.polony@snt.hu
Cím
Székhely (ország, irónyítószóm, város, utca, házszóm): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar üt 14.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (orszóg, irónyítószóm, vóros, utca, hózszóm): 2040
Budaörs, Puskás Tivadar üt 14.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (orszóg, irónyítószóm, város, utca, hózszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar It 14.
Cégnév: S&T Consulting Hungary Kft.

Számlázási cím (ország, irónyítószóm, város, utca, hózszóm): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar It 14.

Számlavezető bank
Neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10403758-00028567- Bankszámla devizaneme: HUF
00000006
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5 (I)]: NEM
tv. XIII/A. fejezet, 169.5 (h)]: elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
NEM fejezet, 169.5 (p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5 Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
(n)]: NEM XIII. fejezet]: NEM fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII, EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM
törvény]: NEM törvény]: NEM

KeIt..2~

S&T Consulting Hungary Rh.
2049 Budaurs Puskás flvadar Üt 14,

CÓgjegy2é~62~~ 13.G9.11gső~
Adószám 11779177244

S.

rű aláírás
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4. számú melléklet

NISZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat

N SZ Nemzeti nfokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Te~esítést igazoló bizonylat 1,0

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
VáHalkozó/ Szállító cég neve: Képvisel&neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:

~ (a T~ jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges clátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerizit. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., 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 benyájthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft)
a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(ióteUesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Q3 ±36 14594200

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

info@nkz.hu •
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_____ Licencinformációs adatlap ________________________

LICENCÁTADÓ Á~nL KITÖLTENDŐ

Nyilvántaitási adatok _______________________________________________________

Szerződésszám: ________________________________________________

Számlaszám (adóügyi): ________________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés

száma: ___________________________________________________

Licencátadó adatai
S&T ConsultmgCég neve: Hungary Kű.

Polóny Tibor
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, ±36 30 338 4064
mobil, e-mail): tibor.polony’~snt.hu

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő
neve:

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

Metrika:

Szoüverkövetés vagy terméküissítés:
Szotiverkövetés tiissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance
valid horn-to):
Előtizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége
(cross edition rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége
(downgrade rights):

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

NIsZ Nemzeti Inhastruktúra Szolgáltató Zrt.

MW0l8683l
Red Hat Inc.
1 db

Server +
CAL
Egyéb

Users
Core
Nem
Nem

X
X
X

Installation
Processor
Igen
Igen

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Igen

Igen
Igen

X~Nem -

XNem

Nem
Nem

X
X
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LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok ______________________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés
száma:

Licencátadó adatai
S&T ConsultingCég neve: Hungary Kit

Polóny TiborKapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, ±36 30 338 4064
e-mail): tibor.po lony~snt.hu

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Terméktnfcjrmácjók
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:

NISZ Nemzeti Inüastruktúra Szolgáltató Zrt.

Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (pl. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

MWO 196814
Red Hat Inc.
7 db

Metrika:

Szoltverkövetés vagy termélc&issítés:
Szofhrerkövetés itissítésre jogosít:
Szoüverkövetés időtartama (maintenance valid
&om-to)
Előf~zetés (subscription)
Előtizetés érvényességi ideje
Eltérő kiadások használatának lehetősége
(cross edition rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége
(downgrade rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Igen

Igen
Igen

Server ±
CAL
Egyéb

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

X
X
X

X~Nem .

XNem

Nem
Nem

X
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LICENcÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok _______________________________________________________________

Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ______________________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés
száma:

Liceneátadó adatai
S&T Consulting

Cég neve: Hungary Kft.

Polóny Tibor
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, ±36 30 338 4064
e-mail): tibor.polony~snt.hu

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő
neve;

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

Metrika:

Szoűverkövetés vagy termék&issítés:
Szoftverkövetés &issítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance
valid &om-to):
ElőEzetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége
(cross edition rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége
(downgrade rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

NISZ Nemzeti In&astruktúra Szolgáltató Zrt.

MW0290056
Red Hat Inc.
2 db

Server ±
CAL
EgyébX

X
X

Users
Core
Nem
Nem ____________

XINem

Installation
Processor
Igen
Igen

év.hó map
Igen
év.hó.nap

Igen

Igen
Igen

X
X

Nem X

Nem
Nem
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. LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nvilvántartásj aciatoic
Szerződésszám:
Számiaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés
száma:

Licencátadó adatai
S&T ConsultingCég neve: Hungary Ki

Polóny TiborKapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, ±36 30 338 4064
e-mail): tibor.polony~snt.hu

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

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

NISZ Nemzeti JnfFastruktúra Szolgáltató Zrt.

MW09293 66
Red Hat Inc.
1 db

Metrika:

Szoftverkövetés vagy termékífissítés:
Szoűverkővetés űissítésre jogosít:
Szoűverkövetés időtartama (maintenance valid
ltom-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége
(cross edition rights):
Korábbi verziók használatái~ak lehetősége
(downgrade rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

év.hó,nap

Igen

Igen
Igen

Installat ion
Processor
Igen
Igen

év.hó.nap
Igen

Server ±
CAL
Egyéb LX

X
X

Users
Core
Nem
Nem ____________

XJNem

Nem

X Nem
X Nem

X
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LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok ______________________________________________
Szerződésszám: _________________________________________________
Számlaszám (adóügyi): ______________________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés
száma: _________________________________________________

S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44

5.

Licencátadó adatai
. S&T Consulting

Ceg neve: Hungary KfL
‚ ‚ .. ‚ ‚ . PolónyTiborKapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, ±36 30 338 4064

e-mail). .tibor.polony@snt.hu
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformácjók
Licenc jogosult nave: NISZ Nemzeti In&astruktúra Szolgáltató Zrt.
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: PREE—UCC-001
Gyártó megnevezése: EnterpriseDB Ltd.
Mennyiség: 8 db
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Server ±
Metrika: Installation Users CAL

Processor Core X Egyéb
Szoflverkövetés vagy terméklfissítés: Igen Nem X
Szoftverkövetés &issítésre jogosít: Igen Nem X
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid
torn-to): év.hó.nap -

Elő fizetés (subscription): Igen X Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap -

Eltérő kiadások használatának lehetősége
(cross edition rights): Igen Nem X
Korábbi verziók használatának lehetősége
(downgrade rights): Igen X Nem
Nye’vi verziók használatának lehetősége: Igen X Nem

Dátum Liceucátadó vagy gyártó cágszerű atáirása
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Kitöltési útmutató

NyUvántanási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról defmiált szakmai kapesolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésíí 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.

Ternzél’inforn,ációj’

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

Devizanem; (p1. IIUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap~: A licenc használatijogosultságának kezdő dátuma.

Metrika; A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján liceneelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben sz
adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
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Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdáhima.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Aiacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett @1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az állambáztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: S&T Consulting Hungary Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
Képviseletében eljár: Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt S&T Consulting Hungary Mt. a
nemzeti vagyonivi szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

‚2019.

20~0BudaőrsPus~kásTiv~ad~ Út 14. S&T Co suiting Hungary KR.
Ce~,jegyzekszam. 13 09 119660 Szabo Petei Dezso, Kulesar Sandor

Adószám: 11779177-244 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
5. meghatalmazott képviselő aláírása)

2 ~‚ ~ (I) E törvény alkalmazásában

L átlátható Szervezet;
a) az állam, a költségvetési szerv, a kőztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársasás,

b,) az olyan belföldi vagy külföldi Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és aterrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséngel. amellyel
Maeyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be,) nem minősül atársasági adóról és azosztalékadóról szóló törvényszerint meghatározott ellenőrzött kült~ldi társaságr~ak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal birójogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettekintetében a ha), bb,) és be,) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a kővetkező feltételeknek:
ca~ vezető tisztségviselői megismerhetők.
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagállamában vagy olyan államban van, amellyel Mag arorszá nak a
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménve van:
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