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Szerződés nyilvántartási ~

~

Adásvételi szerződés
amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001, képviseli:
Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között:
a T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141, székhely: 1097 Budapest, Köny
ves Kálmán kit. 36., Cg.: 01-10-044852, adószáni: 12928099-2-44, Bankszámlaszám:
10918001-00000068-73830003, képviseli: Balogh Attila és Balkó János Endre) és
a SYMPORT HOLDING Zrt. (KEF azonosító: 200368, székhely: 1031 Budapest, Záhony
utca 7., Cg.: 01-10-046169, adószám: 14464126-2-41, Bankszámlaszám: 1091800100000056-87120003, képviseli: Csányi László István) és
a GAMAX Kft. (KEF azonosító: 100160, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla Út 15/d.
11118., Cg.: 01-09-067822, adószám: 10383571-2-44, Baiikszámlaszám: 10102093-5742840001000005, képviseli: Dr. Homonnay Géza)
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a Jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég a GAMÁX Kit.
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
I.
Előzmények:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiak
ban: Beszerző) által a TED 2017/8247-517926 (2017.12.23.) szám alatt a központosított köz
beszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „IT bizton
ságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
2017”
2. része
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része
eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
KM)
—

—

KM azonosítószáma: KMOI 01-011 OITBTI 7
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.
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KivI időbeli hatálya: 2021. május 02.
KM keretösszege:20.000.000.000 HUF+ÁFA
„.

A Felek megállapodása
1.

A szerződés tárgya, mennyisége:

1.1. Vevő a Kbt. 105. * (2) bekezdése b) pontja szerint verseny újranyitással, közbeszerzési
eljárást folytatott le a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosítószámú, „A támogatáskeze
lés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív progra
mokat végrehajtók informatikai és infokonimunikációs ellátásánál” című projekt kereté
ben „Symantec végpontvédelmi licencek szoftverkövetésének és gyártói támogatásá
nak beszerzése” tárgyban, mely eljárásnak a nyertese az Eladó lett.
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő az exKSZ-ek működése során a kliensek végpontvé
delmét Symantec Protection Suite Enterprise Edition licence segítségével látja el. Ennek
erdekeben Vevo megrendeli, Elado pedig garantalja Vevo szamara a jelen szerzodes 1
sz mellekiete szerinti Muszaki leirasban reszletezett meglevo licencek szoftverkovetese
nek és gyártói támogatásának2020.03.31-éig történő elérését, továbbá a Műszaki leírásban részletezett új licencek biztosítását, valamint annak szoftverkövetésének és gyártói
támogatásának 2020.03.3 1-éig történő elérését.
1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladónak a Műszaki leírásban részletezett 1. számú mel
léklet követelményeknek megfelelően kell biztosítani az 1.2 pont megjelölt licencek
terméktámogatását és szoftverkövetését a Műszaki leírásban meghatározott mennyiségek
betartásával.
—

—

2.

Az Eladó jogai és kötelezettségei:

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti
Muszaki leirasban rogzitett kovetelmenyeknek megfelelo, 4 sz melleklet szerinti nevesi
tett elemekből álló teljesítést a 4.1 pontban meghatározott határidőnek megfelelően, az
5.1. és 5.2.5.2.1. pontban megadott teljesítési helyre és e-mail címre teljesíteni.
2.2. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljeskörűségé
ért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabá
lyokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés 1. számú mel
lékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.
3.

A Vevő jogai és kötelezettségei:

3.1. Vevő Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen Szerződés 6. pontjában
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meghatározott díj Eladó részére történő megfizetésére köteles.
3.2. Vevő köteles a teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre álló információt,
dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
3.3. A Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.
3.4. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a teljesítés so
rán sérült-e a Vevő információbiztonsága.
3.5. Vevő szavatol azért, hogy
az Eladó teljesítéséhez
általa az Eladónak átadott
információk, adatok és dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

4.

-

A szerződés hatálybalépése, teljesítésének határideje:

4.1. A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása, továbbá a
Szerződés fedezetét megteremtő, KÖFOP-3.2.9-16-20l6-00001 azonosító számú, „A
támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az
operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című
projekt módosított költségvetésének hatályba lépése. A módosított költségvetés
tartalmazza a szerződés fedezetét.
4.2. Ajelen szerződés alapján az Eladó köteles ajelen szerződés tárgyát képező meglévő és új
licencek szoftverkövetését és gyártói támogatás biztosítását elkezdeni legkésőbb a
szerződéskötéstől számított 15 naptári napon belül. Vevő előteljesítést elfogad, de az
előteljesítés időpontjáról Eladónak előzetesen egyeztetnie kell és csak Vevő írásbeli
hozzájárulása esetén van rá lehetőség. Előteljesíteni a teljes szerződéses mennyiségre
lehet egyidejűleg.
5.

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

5.1.

A teljesítés helye;
A teljesítési helye 1148 Budapest, Róna utca 54-56.

5.2.

A teljesítés módja és ellenőrzése

5.2.1. Eladó a teljesítéshez tartozó szolgáltatásokat igazoló dokumentumokat legalább 3
nappal megelőzően egyeztetve, a 4.lpontban rögzített határidőben köteles leszállítani,
telepítő készlet esetén (elektronikus adathordozón) az 5.1 pont szerinti telj esítési he
lyen átadva, licence kulcs esetén annak generálása napján a LicenceAdmin@nisz.hu e
mail címre megküldve.

dí
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5.2.2. Az 5.lpont szerinti teljesítési helyen a szállítás 5.2.lpont szerint előre egyeztetett, de a
4. lpontban meghatározott teljesítési határidőn belüli időpontjában a Vevő részéről az
eszközök átvételére jogosult személy ellenőrzi, hogy
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyi
séggel,
Eladó jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározottakat szállította
e le,
a szerződésszerű telj esítés feltételeként meghatározott és a teljesítés részét
képező, az 5 .2.3pontban meghatározott dokumentumokat az Eladó hiányta
lanul átadta-e.
-

-

-

5.2.3. Az Eladó a szerződésszerű teljesítés részeként az alábbi dokumentumot köteles Vevő
képviselője részére átadni:
• a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, tájékoztatást,
betanítást
• a KM VI.1.5. pontja szerinti igazolást, licenckulcsot, vagy a használathoz érte
lemszerűen szükséges egyéb eszközt
5.2.4. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Eladó a jelen szerződés tárgyát
képező terméktámogatást és szoftverkövetést a 4.1. pont szerinti teljesítési határidőn
belül hiba és hiánymentesen, szerződésszerűen aktiválj a, teljesítése megfelel a műsza
ki követelményeknek, rendelkezik az5.2.3. pontban meghatározott dokumentumokkal,
valamint átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek részéről aláírásra került.
5.2.5. Vevőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 6:127. ~ (2) bekez
dés).
5.2.6. Felek a szerződés teljesítéséről átadás-átvételijegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadásátvételi jegyzőkönyv az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

-

5.2.7. Vevő a szerződés teljesítésének elismerését megtagadhatja az alábbi esetek bármelyik
ének fennállása esetén:
Eladó nem vagy nem teljes körűen ajelen szerződés 5.2.4pontja szerint szál
lította le a liceneeket, vagy
-
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-

sz Eladó nem adta át Vevőnek az 5.2.3pontban meghatározott dokumentu
mok valamelyikét.

5.2.8. A termékek átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben leg
alább az alábbiakat kell rögzíteni:
sz átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges ész
revétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

5.2.9. Eladó a teljesítés elismerésének megtagadása esetén köteles a vevői kifogás alapján a
kifogásban jelzett hiányosságot kiküszöbölni a Vevő által megállapított ésszerű pótha
táridőre.
5.2.10. Az átvétel megtagadása esetén sz át nem vett termékekre a Felek ismételt átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre az 5.2.l-5.2.9.pont, valamint jelen pont rendelke
zéseit kell megfelelően alkalmazni.
5.2.11. A teljesítés igazolására jogosult személy sz átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását kö
vető 5 napon belül ellenőrzi, hogy az elfogadásra felajánlott teljesítés megfelel-e aje
len szerződésben foglalt feltételeknek, az ajánlatnak, az ajánlati dokumentációnak, a
műszaki leírásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, és Vevő
a Kbt 135 * (1) bekezdese alapjan szerzodes teljesitesenek elismeieserol ajelen szer
zodes 2 szamu mellekletet kepezo Telj esitest Igazolo Bizonylatot a tovabbiakban
TIB —állít ki vagy az elismerés megtagadásáról 15 napon belül Írásban köteles nyilat
kozni.
—

5.3. A teljesítés igazolás rendje:
A Vevő az 5.2.5.2.1 lpont szerint jelen szerződés 2. számú mellékletét képező TIB-et állít
ki Eladó részére, amellyel Vevő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállítólevél, át
adás-átvételi jkv.) szereplő terméktámogatást és szoftverkövetést aktiválta és
az5.2.5.2.3pontban meghatározott dokumentumokat átadta. A Vevő igazolja, hogy a tel
jesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelelt.
5.4. Az Eladó köteles a számlát ezen 5.3pontban igazolt teljesítések elismerését követőenl5
napon belul kiallitani, majd a Vevo reszere benyujtam A szamla mellekleteit kell, hogy
kepezze, ezen TIB (2 sz mellekiet) egy peldanya es a jelen szerzodes 5 szamu mellekie
tét képező Licencinformációs adatlap kitöltött formában. Számla kizárólag ezen eljárási
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rend alapján nyújtható be Vevőnek. Jelen szerződés alapján Eladó a teljesítés leigazolá
sát követően egy számlát bocsáthat Id Vevő részére.
-

-

5.5. Vevő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy:
Név: Molnár László Zoltán
Beosztás: projektmenedzser
Cím: Budapest, Csata u. 8, 1135
Telefonszám: ±3618962885
E-mail: Molnar.LaszloZoltan(~nisz.hu
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1. Eladó a jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott szoftverek terméktámogatását és
szoftverkövetésének biztosítását a nyertes aj ániatában (Aj ánlattételi lap 1/a. számú űrlap)
meghatározott árak, egységárak alapján teljesíti 4. számú melléldet.
—

6.2. Az Eladó ajelen szerződést a nyertes ajánlatában (Ajánlattételi lap) meghatározott össze
sen nettó 28 964 060,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz nettó Huszonnyolcniillió
kilencszázbatvaimégyezer-hatvan forint ± közbeszerzési díj + ÁFA áron teljesíti.
6.3. A 6.2 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban El
adónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár kü
lönösen tartalmazza (termékek, eszközök esetén) a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a jótállás
költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a szolgáltatások esetén az általános for
galmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa. A közbeszer
zési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat a szerződés
teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított
számlán külön tételként kell szerepeltetnie.
—

—

6.4. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekinten
dők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
7.

Fizetési feltételek:

7.1. Vevő előleget nem fizet.
7.2. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó egy darab számla benyújtására jogosult, a
jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Műszaki leírásban részletezett licencekhez kap
csolódó jelen szerződés 5.2.5.2.lpont szerinti átadását követően, a 7.3 pont előírásainak
megfelelően.
6

7.3. A szerződéses árra az Eladó számla ellenében, valamint a jelen szerződés 5.3 pontjában
rögzített feltételek megvalósulását követően jogosult. A számlán csak a jelen szerződés
hatálya alá tartozó telj esftések szerepelhetnek.
7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés bruttó ellenértéke az Európai Unió alapjából tör
ténő támogatásból a „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvo
nalának megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommuniká
ciós ellátásánál. KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001” tárgyú projekt terhére ~m. „utófinanszí
rozás” keretében kerül kifizetésre banki átutalással, a számla Vevő központi iktatójába
(7.Spont) való érkezését követően, igazolt kézhezvételtől számított 30 napon belül, a Kbt.
135. *-ában, valamint Ptk. 6:130 ~-ában meghatározottaknak megfelelően, a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet előírásait is szem előtt tartva.
—

7.5. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított terméklszolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számot,
o a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot, fizetési határidőként 30 napot;
o a számlán fel kell tüntetni a barikszámlaszámot, valamint az adószámot;
o a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
o a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
o a projekt azonosító számát (KÖFOP-3 .2.9-16-2016-00001)
7.6. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
7.7. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további követelmé
nyeket határozzon meg.
7.8. A benyújtandó számla mindenkori kötelező mellékletei a Felek teljesítés igazolására jo
gosultjai által aláírt TIB (2. sz. melléklet) és a Licencinformációs adatlap (5. sz. mellék
let).
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7.9. Felek együttesen rögzítik, hogy Eladó Vevővel szemben fennálló követelését nem jogo
sult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy követelését ilyen módon
kielégíteni.
7.10. A szerződéses ár Vevő bankszámlája megterhelésének napjával megfizetettnek tekin
tendő. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti
napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Ve
vő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerülő
adókat és illetékeket saját terhére viselni köteles.
7.11. Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
7.12. Vevő késedelmes teljesítése esetén Eladó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti kése
delmi kamatot számítja fel Vevőnek, a teljesítésre vonatkozó felszólító levél Vevő részé
re történő kézbesítésének napjától. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő fize
tés elmaradás a Vevő Számára következményekkel nem jár.
7.13. Az Eladó kijelenti, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költ
ségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontj a szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköte
les j övedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevőszámá
ra megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt ha
ladéktalanul értesíti.
7.14. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rend
jéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi tel
j esítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerep
léshez köti, Úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.
—

-

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződés megerősítése, jótállás
8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített feltéte
lek mellett és az ott rögzített mértékben köteles késedelmi, meghiúsulási, valamint hibás
teljesítési kötbért fizetni Vevő részére.
8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedel
mes nap után a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített terméklszolgáltatás közbeszerzési
díj nélkül számított - nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20
%-a.A késedelmi kötbér a szerződésszerű teljesítési határidők lejártával válik esedékessé.
-
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8.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesí
tett termék/szolgáltatás közbeszerzési díj nélkül számított nettó értéke. A hibás teljesí
tési kötbér a szerződésszerű teljesítési határidők lejártával válik esedékessé. Vevő jogo
suit dönteni, hogy a hibás teljesítési kötbért érvényesíti vagy a szavatossági igényét figye
lemmel a Ptk. 6:187. * (2) bekezdésére.
-

-

8.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jeien szerződés olyan okból
szűnik meg, amelyért Eladó felelős, Eladónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meg
hiúsulási kötbér mértéke 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés 6. pont szerinti
nettó értéke. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ve
vő a hibás vagy a késedelmes teljesítés j ogkövetkezményeire, vagy súlyos szerződéssze
gésre figyelemmel, vagy a jelen szerződésben meghatározott egyéb indok miatt a jelen
szerződést elállással vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti, valamint ha a telj e
sítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó az 1. sz. melléklet szerinti
Műszaki leírásban meghatározott szállítást saját hibájából csak olyan számottevő késéssel
tudja teljesíteni, hogy emiatt a teljesítés Vevőnek már nem áll érdekében.
8.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható. Vevő választása szerint érvényesíthet kötbért vagy
szavatossági igényt.
8.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. *-ára figyelemmel jogosult a köt
bért meghaladó tényleges, igazolt és közvetlen kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

8.7. A Vevő a kötbérigényekről kötbérértesítőt állít ld, és annak összegét jogosult az ellenszolgáltatás összegébe beszámítani, amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét a
8.8pontban foglaltak szerint nem kifogásolja. A kötbérértesítőben a Vevő köteles feltün
tetni a kötbér jogalapját, a késedelemmel, vagy hibás teljesítéssel érintett napok számát,
valamint a kötbér összegszerűségét.
8.8. Amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, írásban
megtenni. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó
a Vevő kötbérigényét az erről való tudomásszerzést követő5 napon belül, írásban nem ki
fogásolja, az a Vevői kötbérigény elismerésének minősül.
8.9. Eladó jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezé
sei az irányadók. A j ótállásra és szavatosságra vonatkozó j ogszabályokban meghatározott
minimális időtartam, de legalább 2020. március 31. A jótállási, szavatossági határidő
kezdetét a TIB-en egyértelműen rögzíteni kell. A termékhez kapcsolódó jótállási doku
mentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.
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8.10. Eladó a hibás, a szakma szabályainak nem megfelelő teljesítésből eredő károkozásért
teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Vevővel szemben.
8.11. A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból visz
szatartani a Kbt. 135. * (6) bekezdése szerint.
9. Titoktartás és adatvédelem:
9.1 .Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó vállalja, hogy a Jelen Megállapodásuk szerinti
feladat ellátása során a Vevőtől kapott vagy a Vevő tevékenységére vonatkozó, nyilvá
nosnak nem tekinthető információkat a szerződés hatályának fennállása alatt és azt kö
vetően a KM rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag Vevő
érdekében, a feladat ellátásához használja fel.
-

-

9.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Vevő előzetes, írásbe
li hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket, amikor
azok közlését jogszabály Írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden adat, je
lentés, tervezet, szakmai eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a Vevő megítélé
se szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet az Eladó a szakmai támogatás kiala
kításához indokolt mértékben ismerhet meg.
9.3 .A fenti információk, valamint azok, amelyeket Eladó személyesen a Vevővel konzultál
va a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez fog megszerezni, továbbá
mindazok, amelyeket az Eladó a megbízás teljesítése során hoz létre, a Vevőt illetik,
azokat a felek Titkos információnak tekintik, és ennek megfelelően kezelik.
9.4.Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket az
Eladó harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Vevővel munkaviszonyban,
megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket.
9.5.Az Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből ere
dő károkért.
9.6.Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó köteles a Vevő adatvédelemmel és adatbizton
sággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről foglalkoztatottait tájé
koztatni.
10. A szerződés megszűnése, a felmondás Joga:
10.1. A jelen szerződés megszűnik súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmon
dással, továbbá ajelen szerződésben vagy jogszabályban biztosított elállással, valamint a
szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős.
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ság tanúsítása esetén sem
tani.

—

vagy csak aránytalan áldozat árán

—

lehetett volna elhárí

12.3. Annak érdekében, hogy bármely vis major esemény a fentiekkel összhangban a szer
ződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a jelen
szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban táj ékoztatnia kell a másik
felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan
késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél felismerte a
kötelmek- teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények felmerültét. A
fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben
ez felmérhető az adott pillanatban.
12.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is értesí
teni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesü
lés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket mikor fo
ganatosítj ák.
13. Egyéb rendelkezések:
13 1 Elado koteles Vevo rendelkezesere bocsatam es a jelen szerzodes 3 számu mellekle
tekent csatolni, a Nyilatkozat Partner adatairol a tovabbiakban NYPA- szolo dokumen
tumot rögzítve benne az Eladó számlázási adatait, valamint az esetleges különös adózá
sára vonatkozó információkat.
—

13.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivat
kozott KM, illetve annak mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a hatá
lyos magyar jog az irányadó. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes
rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására kizárólag a Kbt. 141. *-ában megha
tározottak szerint van lehetőség.
13.3. A külmldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes aj ánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti j ogsegély
igénybevétele nélkül.
13.4. Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egyeztetés útján rendezik.
13.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogad
jákel.

d(
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11.3. Értesítések:
Felek megállapodnak arról, hogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy engedélyt
írásban kell átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha
. azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
. ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az át
vételt igazoló tértivevény kelte, vagy
. fax vagy email útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címeikre. A
felek megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak ajelen cikkely rendelkezé
seinek megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.
11.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kéz
besítettaek 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.
—

—

11.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, va
lamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
12. Vis major
12.1. Felek együttesen rögzítik, hogy az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán
kívül álló
egyik félnek sem felróható
körülményekként mentesítik a Feleket jelen
szerződés alapján terhelő kötelmeik teljesítése alól a körülmény feimállásának időtarta
mára, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre,
illetőleg a jelen szerződés aláírását megelőzően, Felek akaratán kívül álló okból jöttek
létre, és ezen események
melyek meggátolják, vagy késleltetik a szerződés teljesítését
az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak, és nem voltak elháríthatóak,
így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és terror
cselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.
—

—

—

—

12.2. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondos13

10.2. Ajelen szerződést a szerződő felek rendes felmondással és közös megegyezéssel nem
szüntethetik meg.
10.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesí
tésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása el
lenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

10.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben,
ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
10.5. Eladó a Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl a
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írá
sos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
10.6. A Kbt. 143.* (3) bekezdése alapján, Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze
rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint j ogképes szervezet tekinte
tében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontj ában meghatározott feltétel.
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint j ogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontj ában meghatározott feltéte
leknek.
—

—

10.7. A Kbt. 143. ~ (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint a szerződéstől elálihat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. ~ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a 138. ~-ban foglaltak betartását, vagy az Eladószemélyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. ~-ban fog
laltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötele
zettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alap
ján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió j ogából eredő valamely kötele
-

-

11

zettség tekhitetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés
miatt a szerződés nem semmis.
10.8. A Kbt. 143. * (2) bekezdése alapján Vevőköteles a szerződést felmondani, vagy a
Ptk-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomá
sára, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás sorát kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

10.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
10.10. A 11.6-11.8. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.11. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.
11. Kapcsolattartás, értesítések
11.1. Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:
A Vevő részéről:
Név: Molnár László Zoltán
Beosztás: proj ektmenedzser
Cím: Budapest, Csata u. 8, 1135
Telefonszám: +3618962885
E-mail: Molnar.LaszloZoltan(&~nisz.hu
Az Eladó részéről:
Név: Dávid Imola
Cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. 11/18.
Tel: 30-743-34-06
Fax: + 36 1 372 0693
E-mail: imo1a(~amax.hu
11.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult al 1.lpontban meghatározott kapcsolattartója,
az 5. Spontban meghatározott telj esítésigazolój a személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező válto
zás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.
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13.6. 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 jö
vőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
13.7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal min
denben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá 3 eredeti példányban, melyből 2 példány a
Vevőt és I példány az Eladót illet meg. A szerződés 15. számozott oldalból áll.
13.8. Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a KM, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény, a Kbt-ben szabályozottak szerint jelen szerződés során kötelezően alkalma
zandóak.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás Műszaki leírása és az Eladó
műszaki ajánlata)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Megrendelt termékeklszolgáltatások megnevezése, mennyisége, egy
ségára, ára (Ajánlattételi lapalapján kitöltendő)
5. számú melléklet: Lincenc információs adatlap
Budapest, 2019.
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1. számú melléklet a. nyilvántartísi számú szerződéshez
Műszaki leírás a közbeszerzési eljárás Műszaki leírása ás sz Eladó műszaki ajánlata
-
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2. számú melléklet a
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nyilvántartási Számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-108l Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

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

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

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolj ék, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Meg
rendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak sze
rint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a telje
sítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak és minő
ségnek 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:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
Góteliesítési) garancia, kötbér(Ft):
Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

.0.
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nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosíto adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): GAMAX Kft.

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő 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______
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): Magyarország, 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. 11/18.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10102093-57428400-01000005

Bankszámla devizaneme: HUF

Kulonös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó torvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni,
amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.5W]: NEM
fejezet, 169.5(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,
169.5.(p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]:
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:
Tevékenység alapján mentes[áfa tv. VI.
IGEN
NEM
fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: munkaerő
Milyen tevékenység alapján:
kölcsönzés
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NE~r

EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM
I
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4. számú melléklet a

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód (Termékazonosító)

Termék (szolgáltatás) megnevezése

Mennyiség,
mennyiségi
egység

Nettó egységár
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

SPS-EE-SUP-IY

Protection Suite En
terprise Edition,
Software Mainten
ance, Devices 1 YR

2585db

11 200,00

28 952 000,00

SEP-SUF-ly

Endpoint Protection,
Software Mainten
ance, Device IYR

1 db

8 000,00

8 000,00

SEP-NEW

Endpoint Protection,
License, Devices

1 db

4 060,00

4 060,00

eat
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34-NY6Licencinformációs adatlap6.O

Licencinformációs adatlap
LIcENcATADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerzödésszám:
Számlaszám (adóügyi):

_________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

_________________________________________

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):

____________

______

_________________

Installation

Users

Server ÷ CAL

Processor
Igen

Core
Nem

Egyéb

Szoftverkövetés vagy termékMssítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:

Igen

Nem

Szoftverkövetés időtartama (maintenancevalidfrom-to):

év.hó.nap

Előtizetés (subscription):

Igen

Előf~zetés érvényességi ideje:

év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának lehetősége (crosseditionrights):

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgraderights):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem

.

Metrika:

Dátum___________________

.

________________

-

Nem
______

‚
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Licencátadó vagy gyártó cegszerű aláirasa

Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetettszám (7 karakter, SAP DM8
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzésbez 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 definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadój ának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (3)1.:
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. HUF,EUR,USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapj án licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licence
lendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szervei-terméket szerver és Miens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processorsocket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon ii
cenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:Maintenance vagy software assurance.
Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre j ogosít:Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenancevalidfrom-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
ElőrRetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (crosseditionrights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprisevs stan
dard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgraderights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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