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mint Eladó (a továbbiakban eg Ült: Eladó) között (a iováhhiakban: Felek) alulirolt helyen és napon az
alábbi feltélelekkel.
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1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-18977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése
2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között keretmegállapodás jött
létre (a továbbiakban: KI”I).
—

Eladó egymás közti, Illetve Vevő közti viszonyát a Jelen szerzó’dés és Eladó együttműködési megálla
podása tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Eladó, a~’z) Jelen szerződést meghatalmazás alapJán
a(z,) összes közös cLiániattevó’ nevében hJa alá,
—

—

Eladó kijelenti, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség telJesítéséért egyetemleges felelősséget
vállal.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelem
be veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jog
szabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

K1”l azonosítószáma: KMO1ITBT17
KM aláirásának dátuma: 2018. május 2.
KM időbeli hatálya: 2021. május 2.
KM keretösszege: 20.000.000.000 HUF
3.

A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye megvalósítására jött létre, a
„KKIR3 Netbackup mentési licencek és 1 év gyártói támogatás beszerzése” tárgyú közbe
szerzési eljárás alapján. Vevő me~rendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés I. számú mel
lékletében nevesített szolgáltatások biztosítását.
—

—

3.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Ganiax 1(ft. Székbely:
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. 11/18. teljesíti.

4.

A szerződés teljesítési határideje

4.1 A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és az, bogy a KÖFOP
I .0.0-VEKQP-l 5-2016-00020 azonosítószámú ‚.Központosított Kormányzati Informatikai Rend
szer bővítése (KKIR3)” című kiemeli projekt Támogatási Szerződés módosítása amely alapján
a Támogatási Szerződés meghosszahhításra kerül 2020. január 31. napjáig hatályba lépjen az
Ajánlatkérő. mint támogatást igénylő és az Irányító 1-latóság. mint Támogató között. Vevő a Kbt.
53. ~ ‚~6) bekezdése valamint 135. ~ (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a hosszabbílásra irányuló
igény cl nem fogadása esetén a szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.
A szerződés azon a napon lép halál” ha. amikor ‚alamelm\ i jelen pontban hi’ aikozolt Feltétel tel
jesül. A szerződés halál’ ha lépéséröl Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes Eladót.
—

-

4.2. Tel jesítési határidő:
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a) Eladó köteles a lieencekről és gyártói támogatásról szóló igazolást a Jelen szerződés hatályba
lépéstől számított 30. napig eljuttatni Vevő részére;
b) Eladó a Műszaki leírás szerinti gyártói támogatást a lieencek átadásától számított egy éves idő
tartamra biztosítja.
5.

A teljesítés helye

5.1. Eladó a licenceket és a gyártói támogatás Vevő általi igénybevételéhez szükséges
dokumentumo(ka)t Vevő 1148 XIV. Budapest Róna u. 54-5 6. telephelyén köteles átadni.

6.

A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát a jelen szerző
dés 1. számú melléklete tartalmazza.
6.2. A jelen szerződés értéke (jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak
alapján): 93.331.548,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA, azaz Küencvenhárommillió
háromszázhannincegyezer-ötszáznegyvennyolc forint ± közbeszerzési díj ± ÁFA.
6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, amelyek a
jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.3 pontjá
ban meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA. A közbeszerzési díjat Vevő
Eladón keresztül fizeti meg.
6.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl további díjazás, köl.tségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 6.2 pontban
meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.
.

6.5. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irány
adóak.

7.

Fizetési feltételek

7.1. Eladó a vételárra a s:ónn’ite/rái szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak
alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelöen kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) és
6. számú melléklet szerinti Licencinformációs adatlap kitöltött formában csatolása.
7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a ~.Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer bővítése (KKIR3) című KÖFOP-I.O.O-VEKOP-l5-20l6-00020 azonosító számú projekt
költségvetése terhére án. ~‚szállílói tinarmszírozás~ keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifize
tésre Eladó részére.
7.3. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át a Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójáha (1389 Budapest, Pf.: 133,) történő beérkezését követő 15 napon belül. Eladó
a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozáshól fakadó bármely
fizetési késedelemért Vevö felelősséggel nem tartozik.
7.4. Eladó tudomásul \eszi. hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bizony
lattal igazolt. Eladót megillető nettó értékét a Ve’ ő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Tá
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mogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül átutalással
a Kbt. 135. ~ (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak
nak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. A Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett
időtartam nem számít be.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után a Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktató
jába (1389 Budapest, PL 133,) küldi.
7.6. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a szánilán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,

-

a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

-

CXXVII.

törvény

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevé
kenység leírását és annak VTSZ/SZJiTEAOR számát,

-

-

fizetési határidőként a 30 napot,

-

a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

-

a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

-

a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát:
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KK~3)” KÖFOP-l .0.0VEKOP-1 5-2016-00020

-

7.7. Vevő a Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok) megjelölésével
küldi meg a Eladó részére a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. A Eladó jogszabályi
előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának
befogadását a Vevő nem tagadhatja meg.
—

7.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.9. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cég
formájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül
köteles a Vevőt írásban értesíteni.
7.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen Szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

—

7.11. Eladó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a
Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
7.12. Eladó nem fizet~ illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összeRiggésben olyan költségeket.
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alponija szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.13. A Vevő fenntartja a jogot. hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcso
latban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak meg
felelő további követelményeket határozzon meg.
7.14. A szállítói finanszírozással kapcsolatban Vevő felhívja Eladó figyelmét az alábbiakra:
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a) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá
tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. *
alapján biztosítja a Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szál
lítói előleg igénylésének lehetőségét.
b) A szállítói előleget ÁFA nélküli összeg tekintetében (az előlegbekérő dokumentum Vevöhöz
történő benyújtásán keresztül) a Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő sz értesí
téstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában
a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kel] tekinteni.
—

-

c) Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható ÁFA nélküli összegének 10%-a erejéig
a Eladó rnentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű
előleg kifizetésére kerül sor, a Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállí
tói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára
szóló, a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt Vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével
nem nyújt biztosítékot. Az előleg visszafizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum benyújtá
sától az előleggel történő elszárnolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a
teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra oly módon, hogy a Vevő az előleget
mindaddig beszámítja a kiállított számla végösszegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem
kerül.
—

-

7.15. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Ajánlatkérő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, Úgy Aján
latkérő ezen jogszabályok szerint jár eta kifizetés során.
—

-

8.

A teljesítés módja

8.1 Eladó a Műszaki leírás szerinti licencekről, továbbá a gyártói támogatásról szóló igazolást a
Műszaki leírás 5. pontja szerint köteles Vevő számára a teljesítés helyén átadni, továbbá
elektronilcus úton megküldeni Vevő kapcsolattartójának és a Műszaki leírásban megadott email
címre.
8.2 Eladó kijelenti. hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
8.3 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő. amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről. a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztalni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is
ismernie kell.
8.4 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kht. 138. ~ (2’) és (3)
bekezdéseiben valamint a KI’i vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.
8.5 Eladó felelősséget vállal. hogy a jelen szerződés leljesítéséhe általa bevont személyekkeL
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vexőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szahályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.

—

8.6 Eladó a teljesítés során jogosan igén\ bevett alvállalkozóérr. egyéb küzremüködőért Úgy felet.
mintha maga járt volna cl. Ha Eladó a Kht. 138. ~ (2) és (3) hekezdéseihen valamint a KM-hen
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:
..:

szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
8.7 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
8.8 Vevő a gyártói támogatással kapcsolatos hibabejelentéseit Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg:
E-mail cím: custornercare@veritas.com
Telefonszám:
-

9.

Teljesítésre vonatkozó előírások1 teljesítésigazolás

9.1 Eladó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles Vevő jelen
szerződés 14.2 pontja szerinti képviselője felé igazolni a teljesítés megtörténtét. Az ezt követő 3
munkanapon belül Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Tm), melynek mintáját jelen
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Vevő a T~ kiállítását mindaddig inegtagadhatja,
amíg Eladó az előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.
9.2 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
9.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. ~ (2) bekezdése alapján amennyiben külfbldi adóille
tőségűnek minősül úgy köteles a szerződés hatályba lépését követő 5. munkanapig szerződés
hez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, bogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet rá vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
—

—

10. Kötbér
10.1.

Amennyiben Eladó jelen szerződés 4.2. a) pontban foglaltaknak, az ott meghatározott határ
időig olyan okból, amelyért felelős nem tesz eleget, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kése
delemi kőtbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi
1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja jelen szerződés net
tó értéke.

10.2.

Eladó amennyiben olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít, hibás teljesítési köthér fizetésé
re köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 20 %-a.

10.3.

Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés ineghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződési azonnali hatállyal fel
mondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

10.4.

Felek rögzítik. hogy úgyeleminel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kőihéralap tekintetében
csak egy köthér alkalmazható.

10.5.

Ve’ ő a kölbérigén\ ről köthérértesírőt állít ki. mcI” nek összegét jogosult a Eladót megillető
dijba heszáinítani a Kht. szabályainak betartásával.
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10.6.

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

10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11. Jogszavatosság
11.1.

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

11.2.

A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő
a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

—
—

11.3.

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

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1.
12.2.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerzödésszegése 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 kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
d) Eladó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Ve”ő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4.

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

12.5,

Vevő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal kImondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (2) hekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6.

Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kht. 143. ~
(3) bekezdéséhen meghatározott esetek valamelvikének bekövetkezése esetén,

12.7.

Bármelyik Fél jogosuh a szerződést azonnali hatállyal kImondani abban az esetben. ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendehek cl ‚agy. ha a másik Fél végelszámolással
történő megszíínését határozta cl.

—

—

—

--
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12.8.

Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesftésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha
a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az ab
ban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9.

Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesÍtésének napja.

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 tartal
máról.

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

-

14. Felek közötti kapcsolattartás
14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Név: Elek József
Beosztás: Alapinfrastruktúra üzemeltetési osztályvezető
Telefon: ±3617957155; +36304759069
Fax: ±361 3031000
E-mail: Elek.Jozsef~nisz.lm

Eladó részéről kapcso Lttartásra jogosu It
Neve: Dávid linola
Beosztása: pro jektvezető
Telefonszáma: 30-743-34-06
e-mail címe: imola®gamax.hu
14.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Bogó Viktor projektmenedzser és Juhász Attila igazgató
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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 kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolat
tartók, teljesítésigazoló 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. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4.

Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján— megküldött értesítés.
-

-

14.5.

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai küldernényt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesí
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredményte
len, 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 megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes aján
lott 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 eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elhárítbatatlanul olyan okból következ
nek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadá
lyozzák vagy késleltelik a szerződés teljesítését Feltéve’ hogy ezen körülmények a jelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre látbatóak és nem
Voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (viHámcsapás, ~ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás. járvány’ karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás. sugárszennyeződés;
cl)
háború vagy más konfliktusok, megszállás’ ellenséges cselekmények, inozgósílás’ rekvi
rálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és ter
rorcselekmények;
F)
zendülés. rendza\arós’ zavargások.

15.3

Avis maiornak köz’ etlen összeüiggésben kell állnia az arra hi\atkozó Fél tevékenységével.
mely összel~%ggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
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15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni ás a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással
a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást
nem ad, a 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 szer
ződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

15.6. Amennyiben a vis maior 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 major miatt felmerült kárát.

—

—

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése
16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban 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 érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivé
ve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélicül nem kötötték
volna meg.
16.3. Eladónak ás 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 kö
telesek 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 le fog mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak ciTe vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.
16.6. Jelen szerződés főszövegének ás mellékleteinek elleniniondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.
16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Ma2yarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, bogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatko
zó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul ve
szi. hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás beköveikezésétől számított 8 napon
-
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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.
-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Eladó között létrejött fent hivat
kozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
I.
2.
3.
4.
5.
6.

számú
számú
számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Műszaki leírás
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Licencinformációs adatlap

Jelen szerződés 16 számozott pontból áll, 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti pél
dányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvas
tak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019. szeptember

„

‚~

Budapest, 2019. szeptember

Bancsics Ferenc
vezérigazgató

„~Q,

Dr.
Gamax KR,
közös ajánlattevők képviseletében

NISZ Zrt.
Vevo

‚

Elado

„

(~z
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1. számú melléklet

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára1
KEF kód

Termék (szolgáltatás) megnevezése

Mennyiség

mennyiségi
egység

(Termékazonosító)
12250-M3
12250-M3-20
14731-M3
14731-M3-20
11466-M3
I 1466-M3-20
13102-M3
13I02-M3-20
12855-M3
12855-M3-20

NBU ENT SVR WLS 1 SVR 11W TIER 2 ONPREM STB PERPTAL LIC
00V
ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL NBU ENT SVR WLS 1 SVR 11W
TIER 2 ONPREM STB PERPFAL LIC 00V
NBU ENT CLT WLS 1 SYR 11W TIER 2 ONPREM STB PERPTAL
LIC 00V
ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL NBU ENT CLT WLS 1 SVR 11W
TIER 2 ONPREM STB PERPTAL LIC 00V
NBU STB CLT XPLAT 1 SVR ONPREM STB PERPTAL LIC GOV
ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL NBU STB CLT XPLAT 1 SVR
ONPREM STB PERPTAL LIC GOV
NBU CLT APP AND DB PK WLS 1 SVR 11W TIER 2 ONPREM STB
PERPTAL LIC GOV
ESS 12M0 iNITIAL/RENEWAL NBU CLT APP AND BB PK WLS 1
SVR 11W TIER 2 ONPREM STB PERPTAL LIC 00V
NBU BEBUP BATA PROTEC OPT OPT XPLAT 1 FRONT ENB TB
ONPREM STB PERPTAL LIC 00V
ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL NBU BEBUP DATA PROTEC OPT
OPT XPLAT 1 FRONT END TB ONPREM STB PERPTAL LIC GOV

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre
Oldal 12/12

Nettó egységár
(FO

Nettó összár
(Ft)

8

dó

573 295

4586360

8

dó

304 286

2434288

32

dó

325 065

10 402 080

32

dó

172 536

5 521 152

148

dó

62 058

9 184 584

148

dó

32 939

4 874 972

38

dó

177 307

6737666

38

dó

94 109

3 576 142

86

dó

313 243

26 938 898

86

dó

166 261

14298446

NBU OPT LIE BASED TAPE DRIVE XPLAT 1 DRIVE ONPREM STB
PERPTAL LIC GOV
ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL NBU OPT LIE BASED TAPE DRIVE
XPLAT I DRIVE ONPREM STD PERPTAL LIC COy
NBU OPT SHARED STOR OPT XPLAT 1 DRIVE ONPREM STB
PERPTAL LIC GOV

11142-M3
11142-M3-20
13124-M3

ESS 12M0 INITIAL/RENEWAL NBU OFT ShARED STOR OFT
XPLAT 1 DRIVE ONPREM STD PERPTAL LIC GOV

13124-M3-20

db

313243

1879458

6

db

166 261

997 566

6

db

206860

1241160

6

db

109796

658776
93 331 548,0

O~~znin~iI~J[i

* Megrendelt

6

termékeket 27% ÁFA terheli.
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Műszaki leírás

KKIR3 NETBACKUP MENTÉSI LICENCEK ÉS EGY ÉV GYÁRTÓI TÁMO
GATÁS BESZERZÉSE
műszaki leírás

A beszerzés tárgya

1

A NISZ Zrt. által használatban lévő, jelenleg TByte alapon kalkulált Netbackup mentési licen
cek kiváltása inftastruktúra alapú licencekkel, illetve gyártói támogatás szállítása egy év időtar
tanra.
Nyertes ajánlattevőnek a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő
termékek szállítását kell vállalnia az alább szereplő mennyiségi elvárások betartásával.

2

A

jelenlegi környezet bemutatása

A NISZ ellátási környezetében, az Egységes Inii~astruktúrában (El) jelenleg már meglévő,
üzemelő Veritas Netbackup 7.6.1.2 verziószámú mentési szoftver látja el az adatmentési felada
tokat.
Az El az alábbi „&ont-end” kapacitás alapú licencekkel (összesen 108 db) rendelkezik:
Mennyiseg (db)

Megnevezes

39

ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM
BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STAN
DARD PERPETUAL LICENSE QTY 11 to 50 CORPORATE

45

ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM
BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STAN
DARD PERPETUAL LICENSE QTY 11 to 50 00V

15

ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM
BASE COMPLETE ED XPLAT I FRONT END TB ONPREMISE STAN
DARD PERPETUAL LICENSE QTY I I to 50 00V

9

ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP PLATFORM
BASE COMPLETE ED XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STAN
DARD PERPETUAL LICENSE QTY O to 10 00V

‚

3

A szállítandó licencekkel kapcsolatos elvárások

Ajánlatkérő által támasztott licencekkel szembeni követelmények teljesítése jelen dokumentá
ció Általános és Részletes elvárásainak együttes teljesítésével lehetséges.
Általános elvárások
Jelen beszerzés célja az Egységes ln&astruktúra (El) mentési rendszerében jelenleg üzemelő,
meglévő Veritas Netbackup 1l~ontend terrabyte alapú mentési szoftver licencek kiváltása iir&ast
ruktúra alapú (azaz minden komponens külön licencelendő) licenceléssel, a következő feltéte
lekkel:
o

Illeszkednie kell a meglévő Veritas Netbackup menedzsment konzolba.
A megajánlott licenccsomag maradéktalanul kiváltja a meglévő Veritas Netbackup 7.6.1.2 ver

.

ziószámú mentési szoftver licenceit.
Minden megajánlott terméket egy év gyártói támogatással kell szállítani.

o

Infrastruktúra-specifikus elvárások
A jelenlegi iir&astruktúra sajátosságait tigyelembe véve olyan termékösszeállítás megajánlására
van szükség, amely megfelel az alábbi termékleírásoknak:
8 db nagyvállalati szerver funkció licensz egyenként két processzort tartalmazó, Win
dows/Linux operációs rendszert futtató szerverre;
32 db nagyvállalati kliens funkció, egyenként 1db 2 processzoros Windows/Linux szerverre vo
natkozó helyi telepítésű licence kulcs;
148 db általános keresztplatformos kliens, egyenként 1db szerverre vonatkozó helyi telepítésű
licence kulcs;
38 db alkalmazás és adatbázis mentésre vonatkozó kliens csomag, egyenkét 1 db 2 processzo
ros Windows/Linux szerverre vonatkozó helyi telepítésű licence kulcs;
86 db deduplikációs eszköz használatára vonatkozó keresztplatformos, egyenként 1 TB adatmennyiség mentését lehetővé tevő helyi telepítésű licence kulcs;
6 db szalagos könyvtárban található keresztplatformos, egyenként 1db mentő fejegység hasz
nálatát lehetővétevő, helyi telepítésű licence kulcs;
6 db a szalagos könyvtárban található fejegységek hálózati megosztását biztosító, egyenként
1db mentő fejegység használatát lehetővé tevő, helyi telepítésű licence kulcs.

.

‘

‘

o

‘

‘

‘

Részletes íUflI{CiOIléJiS @iVáfl~SGl{
Mentési és visszaállítási képességek
sorszám

Elvárt funkció / műszaki követelmény

~

A szoüvernek képesnek kell lennie az elterjedt SQL adatbázisok natív mentésére (min.
MS SQL, Oracle).

‚

A szoüvernek alkalmasnak kell lennie az elterjedt kiszolgáló oldali alkalmazások natív,
agent alapú mentésére és visszaállítására. (p1. MS Exchange, stb.)

~

A szoüvernek alkalmasnak kell lennie Microsoft Exchange rendszer natív, agent alapú,
postaláda szintű konzisztens mentésre és visszaá Ilításra.

15

4

A szof’tvernek alkalmasnak kell leimie Mierosofi Sharepoint rendszerek natív, agent
alapú, fájl vagy lista elem szinten történő konzisztens mentésre és visszaállításra. Ennek
olyan mélységig kell működnie, bogy az alkalmazás által kezelt tartalmi adatokon kívül
az adott rendszerre jellemző egyedi jogosultság beállításokat is a site konzisztens állapo
tának megtartásával kell tudnia menteni és visszaállítani.

~

A szoftvernek alkalmasnak kell lennie a Hyper-V és a VMWare virtualizációs környezet
virtuális gépeinek natív mentésére.

6

Képesnek kell lennie kétpéldányos mentéseket készíteni, tetszőleges tároló (inerevleme
zes vagy szalagos) felhasználásával.
A szofivernek képesnek kell lennie a merevlemezes tárolóra mentett adatok fizikai sza

~

lagos médiára való másolására. Ezen exportált adatok legyenek visszaállíthatóak az ere
deti mentési rendszertől Riggetlenül is. (p1. az adott rendszer teljes megsemmisülése
esetén)

8

Támogassa a mentett adatok közötti kereséseket, amely keresés a mentési szofiver adat
bázisát használja.

~

Szalagos mentésből történő visszatöltéseket lehessen indítani a merevlemezesétől fflgget
lentil.

10

A szofiver legyen képes titkosított mentések készítésére és azok visszaállítására. A viszszaállításhoz szükséges információk (jelszavak, kulcsok, stb.) legyenek rögzíthetőek a
mentési rendszertől fflggetlen tárolón.

11

Scriptelt módú cmd./shell parancsok mentési és visszaállítás támogatása minden mentési
típusra (SQL, Exchange, stb.).

12

Szintetizált teljes mentés támogatásának biztosítása (a korábbi teljes és inkrementális
mentések szintetizálása).

13

Nyers hardverre történő visszaállítás (bare metal recovery).

14

Mentés gyorsító funkciók p1: deduplikáció a kliens oldalon, a Miens oldali változások
journal szerű követése, ami miatt nincs szükség a kliens oldali fájlrendszer scanneléséhez
ahhoz, hogy megtudja a feUiasználó változtatni.

Mentési_napló (riport) készítés
sorszám

Elvárt funkció / műszaki követelmény

15

Képesnek kell lennie az adatok merevlemezes tárolóra és/vagy a fizikai szalagos inédiára
való mentéséről, a mentett adatokról és azok forrásáról riport készítésére.

16

Legyen képes riportozni a mentéshez kapcsolódó folyamatokat, a különböző médiákra és
eszközökre vonatkozó információkat.

17

A riportok legyenek az (izeineltetők számára könnyen konfigurálhatóak, Új riportok létrehozását támogassa valamilyen felhasználóbarát kezelőfelti let vagy szabványos inter
f’ész.

~

A riportok eredménye legyen exportálható valamilyen offline módon könnyen kezelhető.
elterjedt formátumba. (p1. pdf csv vagy html).

lÓ

A riportokra vonatkozó minimális elvárások
sorszám

Elvárt funkció / műszaki követelmény

19

Sikeres mentések

20

Sikertelen mentések

21

A mentés sikertelenségének oka (hibakód)

22

Teljes mentett adatmennyiség

23

Teljes visszatöltött adatmennyiség

24

Teljes kiexportálásra került adatmennyiség (archivált adatok mérete)

25

A katalógus adatbázis utolsó mentésének időpontja

26

Tape drive-ok száma

27

Merevlemezes tárhelyek listája

28

Merevlemezes tárhelyek kihasználtsága

29

Szalagok listája

30

Teli szalagok listája

31

Üres szalagok listája

32

Szalagkönyvtáron kívül levő (nem elérhető) szalagok listája

33

Hibás szalagok listája

34

Csak olvasható szalagok listája

35

Kliensek száma

36

Kliensek megoszlása operációs rendszer szerint

37

Szalagos meghajtók kihasználtsága, foglaltsága

38

Mentési szabályok részletes listája (lejárati idők, időzítések, érintett klicnsek, egyéb fon
tos beállítások)

Elvárások technikai képességekkel kapcsolatban
sorszám

Elvárt funkció I műszaki követelmény

39

Fizikai és virtualizált környezet mentése és visszaállítása

40

Virtualizált alkalmazások mentése és visszaállílása (különösen a meglévő Microsoft
Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL Server)

41

Alkalmazások és állományok objektum szintű (granuláris) visszaállítása

42

Mentés virtuális gépbe konvertálása

43

Eltérő vagy csupasz hardverre történő rendszer ‚isszaállítás

44

Központi menedzsment

45

Integrált blokk szintű deduplikáció

F7

46

Kliens oldali 256 bites (AES) titkosítás

47

Automatikus storage tiering támogatás, storage lifecycle policy

Elvárások a gyártói támogatással kapcsolatban
sorszám

4

Elvárt funkció / műszaki követelmény

48

az dv 365 napján 7x24 órában elérhető szakértők és támogatás telefonon

49

hozzáférés biztosítása a technikai támogatás weboldalhoz

50

hozzáférés biztosítása a hibajavításokhoz és patch-ekhez

51

hozzáférés az upgrade-khez (upgrade jog biztosítása)

A benyújtandó műszaki dokumentációval kapcsolatos elvárások

Csatolni kell az ajánlatban a műszaki megfelelőségi nyilatkozatban megjelölt termékek eseté
ben azok megfelelőségét igazoló gyártói adatlapot és/vagy gyártói dokumentációt (ami minimá
lisan azokat a paramétereket tartalmazza, amelyekkel szemben a Műszaki Leírás feltételeket
szab meg), attól Riggően, hogy melyik dokumentum tartalmazza a megajánlott licenc olyan
részletes leírását, melyből Ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meg tudja állapítani a műszaki
leírásban meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelőségét a megajánlott termékeknek.
A gyártói adatlap/dokumentáció alatt ajánlatkérő olyan termékekhez kötődő (termékdokumen
táció részét képező) meglévő, standard műszaki adatokat tartalmazó dokumentumokat ért, ame
lyek a teljesítésre képes ajánlattevők által elérhető, letölthető a gyártó weboldaláról, jelen köz
beszerzéstől függetlenül. (Ezen dokumentumokat nem kell a gyártó vagy magyarországi képvi
seletének aláírnia.)
A gyártói adatlap/dokumentáció kizárólag kereshető elektronikus formában angol vagy magyar
nyelven kell benyújtani a Kbt. 41 (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
.~

Amennyiben valamely termék gyártói adatlapja vagy dokumentációja nem tartalmazza vala
mennyi, Ajánlatkérő által adott termékre előírt paramétert, Ajánlattevőnek a megajánlott ter
mék gyártójának (vagy a gyártó magyarországi képviseletének) nyilatkozatát kell csatolnia. A
nyilalkozatnak tartalmaznia kell a megajánlott tennék azon, Ajánlatkérő által előírt pontos pa
raméterét/paramétereit, amelye(ke)t az ajánlat részeként benyújtásra kerülő gyártói adatlap
vagy dokumentáció nem tartalmaz.

S

Átadás-átvétellel kapcsolatos elvárások

Ajánlattevő a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül Ajánlatkérőnek átadja, illető]eg
elektronikus úton Ajánlatkérő számára elérhetővé teszi a megajánlott licencek rendeltetésszerű.
jogszerű használatához. illetve a 12 hónapig történő felhasználási jogát biztosító jogosultságot
hitelt érdemlően igazoló cégszerűen aláírt gyártói támogatás igénybe vételéhez szükséges
valamennyi dokumentumot és az aktiválási kódot.
-

-

Is

Az Ajánlatkérő a liceneet papír alapon a teljesítés helyén, továbbá elektronikus formában veszi
át az mtrcs(2~nisz.hu elektronikus levélcímen (amelyet Ajánlatkérő kapcsolattartójának e-mail
elérhetőségére is szükséges megküldeni), melynek átvételét elektronikus levél formájában
visszaigazolja a nyertes ajánlattévő részére.
A teljesítés helye: 1149 Budapest, Róna u. 54-56.
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NEMZETI
INFOKOMMUNIK4CIÓS
SZOLGÁIJATÓ
Zl~.

Nyilatkozat Partner adatairól4
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): GAMAX Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): GAMAX KR.
Informatikai
és
Munkaerő-kölcsönző
Korlátolt
Felelősségű Társaság
CéEiegyzék
szám,
EV
szám,
működési
engedély
szám,
bírósági
nyilvántartási
szám,
egyéb
szám Qnegfelelő aláhúzandó): 01-09-067822
Adószám: 10383571-2-44

Uniós adószám: HU10383571

Kapcsolattartó adatai
Név: Dávid Imola

Beosztás: projektvezető

Telefonszám: 30-743 3406
-

E-mail Cím: imola@gamax.hu

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.
11118.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10102093-57428400-01000005

Bankszánila devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kel! beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIILIA. fejezet, I 69.*.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. NEM
fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi ‘nentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa N.
IGEN
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen
tevékenység
alapján:
Milyen tevékenység alapján:
munkaerő kölcsönzés
KATA
[2012.
évi
CXLVII. KWA [2012. évi CXLVII. Jörvéi j?~~Ái~t2~92. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM
NEM
NEM
Dátum:.2~J3.’.i2~f~it ~ Cégszeríí aláírás~
~
~ ‘2)CJ1O!~5

L

‚—‚~~

~
‘.‘J~.--~

~ A végleges szerződés aláfrásáig kérjük kitölteni.
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NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő
(2)
NISZ
(a TIB aláírója)
beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs
(a TIE jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés
igazolás
tárgya:
Teljesítés
szerződés
szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

neve,

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)
Megrendelő képviselője (2)
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Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cég neve:
Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. 11/18.
10383571-2-44
01-09-067822
10102093-57428400-01000005
Dr. Romonnay Géza
ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt GAMAX Informatikai és Munkaerő
köksönző Kft. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlát
ható 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.
Budapest, 2019. szeptember
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Dr. Homonnay Géza
Gamax KR,
közös ajánlattevők képviseletében
Eladó
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nyilvántartási Számú szerződéshez

~Ek~AP~TAL ~ITQ~wNP~
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

~:

:

:7, 7

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

____________________________________

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

____________________________________

____________________________________
______________________________________

_____________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________________
___________________________________

.

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

23

__________

______

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Nem

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

_____________

Server + CAL
Egyeb
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