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amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Cégjegyzékszáin: Cg. 01-10-041633
Adószánt 10585560-2-44
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Képviseletében elj ár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről az
hiter-Coniputer-Inforniatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
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Cégjegyzékszáin: 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Bajikszárnlaszám: 10700347-26594608-51100005
Képviseletében eljár: Bajzáth János Bence igazgatósági tag
mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
között (Megrendelő és Vállalkozó, a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és időpontban az
alábbi feltételek szerint:
1.

Előzmények
A Digitális Konnányzati Ügynökség Zrt (továbbiakban: DKÜ Zrt.) a Kormány a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zá;ikörűen Működő’ Részvénytársaság és kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) kortn.rend. 30. ~ (7a)
bekezdése szerint hozott
egyedi döntése alapján Megrendelő, mint Ajánlatkérő javára
„IBM gyártói szoftver Jicenc támogatás beszerzése 36 hónapra (‘IBM ELI)” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI1I. törvény (továbbiakban Kbt.) szerinti uniós nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott Ic (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás, Hirdetmény
száma: TED 2019/S 210-512630, ajánlati felhívás feladásának napia: 2019. október 28.) A
DKÜ Zrt. a közbeszerzési eljárást járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásával.
Megrendelő, mint ajánlatkérő javára, nevében eljárni jogosult szervezetként INytatta Ic.
azzal. hogy az eljárás eredményeként kizárólag a Felek közölt kerül sor szerződéskötésre és
a DKÜ Zrt. sem saját. sem az érintett szer\ ezel javára szerződést nem köt.
A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó. mint Ajánlattevő tette a le~alacsonyabb árat
tartalmazó ajánlatot. íg~ Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nverteseként,
amelyre tekintettel a Felek a jelen vállalkozási szerződést ~a továbbiakban: Szerződés) kötik.
—

—
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1.1.

Felek megállapítják, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződéskötést
megalapozó közbeszerzési eljárás szerződéshez fizikailag nem csatolt dokumentumai
(így többek között az eljárást megindító felhívás és a nyertes ajánlat).
-

—

1.2.

Vállalkozó az IBM (International Business Machines Corporation, a továbbiakban: Gyártó)
ELA szoftverlicenc konstrukció szállítására képes partnere. A szerződés 7. sz. mellékletét
képezi Vállalkozó gyártói engedélye (IBM ELA partnerségi igazolás), amely alapján
Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező licencek biztosítására jogosult. Megrendelő kijelenti,
hogy jelen Szerződéssel kapcsolatban a Gyártónak a licencei forgalmazásával kapcsolatos
gyakorlatát figyelembe vette.

1.3.

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés fő szövege, valamint mellékletei közötti esetleges ellentmondás esetén a
Szerződés 1. számú nellékletének (Műszaki leírás) rendelkezései alkalmazandóak. A
Szerződés értelmezése során, sorrendben, a Műszaki leírást, a Szerződés egyéb
rendelkezéseit, és a Szerződés megkötését megalapozó közbeszerzési eljárás
dokumentumait— sorrendben kell irányadónak tekinteni a következők szerint: Vállalkozó
ajánlatát, az eljárást megindító felhívást és a további végleges közbeszerzési
dokumentumokat (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is).
—

1.4.

Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése
során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.* (5) bekezdése szerint
szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.

1.5.

Felek kijelentik, hogy a szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, Így a szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

1.6.

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

1.7.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Ptk. 8:l.* (I) bekezdés ‘7. pontja alapján szerzá’dő
hatóságnak minősül.

1.8.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért a közös
ajánlattevők egyetemleges felelnek.

1.9.

Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé gazdálkodó
szervezet (projekttársaság~ létrehozását.

2.

A szerződés tárgya:

2.1. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól az 1. számú melléklet szerinti programokhoz és
termékekhez tartozó jogfolytonos gyártói szoüvertámogatást (a továbbiakban: “snpport”
Vagy “szolgáltatás”), valamint megveszi az I. számú mellékletben meghatározott
szofiverlicenceket, és megrendeli az azokhoz kapcsolódó gyártói támogatást a szerződésben
és mellékleteiben részletesen meghatározottak szerint. Vállalkozó a jelen pontban körülírt
termékeket Megrendelőnek eladja, és a felsorolt szolgáltatásokat Megrendelő részére
elvégzi.
2.2. A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat. azok részletes feltételeit és a
vonatkozó követelményeket. ajelen szerződés L számú melléklete tartalmazza.
I
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2.3. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze
jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek, és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint műszaki feltételeknek (1. számú melléklet
Műszaki leírás) megfeleljen.

—

3.
3.1.

A szerződés időtartama, hatályba lépése, mennyisége:
Felekjelen szerződést határozott időre kötik, időbeli hatálya: 36 hónap.

3.2. Vállalkozó köteles a szerződéskötéstől számított 8 munkanapon belül Megrendelő részére
átadni a szerződéses időtartam első 12 hónapjára vonatkozó, cégszerűen aláírt, Megrendelő
nevére kiállított dokumentumot, amely hitelt érdemlően tanúsítja, hogy Megrendelő a
Szerződés 1. számú melléklet (műszaki leírás) 2. pontjában meghatározott szolgáltatások
igénybevételére jogosult (továbbiakban: gyártói támogatás igénybevételére jogosító igazolás
1.).
3.3. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötéstől számított 12. hónap lejárta előtt 8
munkanappal átadni Megrendelő részére átadni a szerződéses időtartam második 12 hónapjára
vonatkozó, eégszerűen aláírt, Megrendelő nevére kiállított dokumentumot, amely hitelt
érdemlően tanúsítja, hogy Megrendelő a Szerződés 1. számú melléklet (műszaki leírás) 2.
pontj ában meghatározott szolgáltatások igénybevételére jogosult (továbbiakban: gyártói
támogatás igénybevételére jogosító igazolás 2.).
3.4. Vállalkozó köteles legkésőbb a szerződéskötéstől számított 24. hónap lejárta előtt 8
munkanappal átadni Megrendelő részére átadni a szerződéses időtartam harmadik 12
hónapjára vonatkozó, cégszerűen aláírt, Megrendelő nevére kiállított dokumentumot, amely
hitelt érdemlően tanúsítja, hogy Megrendelő a Szerződés I. számú melléklet (műszaki leírás)
2. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételére jogosult (továbbiakban: gyártói
támogatás igénybevételére jogosító igazolás 3.).
3.5. Vállalkozó köteles a szerződéskötéstől számított 8 munkanapon belül átadni Megrendelőnek
a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tem~ékekre vonatkozó
licencigazolást ás a kitöltött licencinformációs adatlapot (5. számú melléklet).
3.6. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
4.

A teljesítés helye:

4.1. A szerződés 2.1. pontjában meghatározott licencek és gyártói támogatás
telj esítésének a helye: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

-

szolgáltatás

4.2. A gyártói támogatás igénybevételére jogosító igazolásokat, a licencigazolásokat, illetve a
licencinformációs adatlapot papír alapon a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott
teljesítési helyen kell átadni.
4.3. A licencigazolásokat elektronikus formában, a liccnsz& nis,.liu címre ás (másolatban) a
licencemanagement~nisz.hu címekre is el kell küldeni.
4.4. A gyártói támogatás igénybevételére jogosító igazolásokat elektronikus fonnában jelen
szerződés 13.2 pontjában meghatározott teljesítést igazoló(k) email címére, valamint
3
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másolatban licencemanagement®nisz.hu címekre is el kell küldeni.
5.

A teljesítés módja~, teljesítésigazolás módja

5.1. Vállalkozó köteles Megrendelő részére a jelen szerződésben meghatározott időtartamra
jogfolytonos gyártói támogatás szolgáltatást biztosítani, illetve a Megrendelő részére átadni
a licenceket ajelen szerződésben és aimak mellékleteiben meghatározottak szerint.
—

5.2. Megrendelő a licenceket és egyéb igazolásokat átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a
jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott teljesítési helyen.
5.3. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben az alábbiakat rőgzítik:
‘
az átadás-átvétel időpontját,
.
az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat,
‚
az átvétel helyszínét,
.
a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit,
Megrendelő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres
volt-e vagy sent
Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre
jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi
eljárást követően Megrendelő meghiúsulási kötbér alkalmazása mellett jogosult a
szerződéstől elállni.
5.4. A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. ~ (I), valamint (6) bekezdéseinek
megfelelően, a Ptk. 6:130. * (1) és (2) bekezdés előirásaira figyelemmel az alábbiak szerint
történik:
.
Megrendelő a jelen szerződés 3.2-3.5. pontjaiban meghatározott dokumentumok
átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül köteles
kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot. (A teljesítést igazoló bizonylat mintáját
jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.) A TIB melléklete a gyártói
támogatás igénybevételére jogosító igazolás és a licencigazolás, vagy az annak
átvételét igazoló dokumentum.
5.5. Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg
Vállalkozó a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításához szükséges, gyártói támogatás
igénybevételét hitelt érdemlően igazoló dokumentumot, illetve a licencigazolást a temiékek
vonatkozásában nem adja át Megrendelő részére.
5.6. Felek kijelentik, hogy a teljesítés szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
5.7. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza Vállalkozót a határidőben to~~i~ténő
teljesítésben, úgy haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Megrendelöt a késedelem
tényéről, a teljesítés várható időpontjáról, és a késedelem okairól. Az értesítés megküldése
nem zárja ki jelen szerződés 9. pontjában (kötbér) foglaltak alkalmazását. Felek kijelentik,
hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is
ismernie kellett kötelesek egymást írásban értesíteni. ha a Szerződésben vállalt valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

5.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt
a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel. jogosultságokkal és kellő
—
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szabad kapacitással rendelkezik, így a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére
képes.
5.9.

Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerűségéért és teljeskörűségéért. A Vállalkozó köteles a
tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni.

5.10. A Vállalkozó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben,
vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
5.11. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi feimtartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik. Megrendelőnek az átvétel során nem kell
vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre
jótállás vonatkozik.
5.12. Vállalkozó felelősséggel tartozik a szerződés teljesítésével kapcsolatban harmadik
személyeknek okozott kárért, a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.
5.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért sajátjaként felel.
5.14. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, ill. kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben,
nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem
megalapozottan, illetve a Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére
irányadó dokumentumokban foglaltak szerint telj esíti.
6. MEGRENDELŐ ÉS VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő a szerződés 7. pontjában
meghatározottak szerinti ellenérték (díj) Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.
6.2. Megrendelő ésszerű határidőben köteles biztosítani a Szerződés teljesítéséhez, szükséges
minden adatot, információt, vagy más a szerződés teljesítésével közvetlen összefüggő
feltételt.
6.3. Megrendelő minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben
lehetővé teszi Vállalkozó képviselőinek belépését a jelen szerződés 4.
pontjában meghatározott helyszínekre.
—

—

6.4. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, a Vállalkozó tevékenységét
és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikorjogosult ellenőrizni.
6.5. Megrendelő feladata a házirendjének, és a Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira
vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi. tűzrendészeti. stb.) ismertetése
Vállalkozóval és az érintett munkatársaival.
6.6. Megrendelő bármilyen. a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérbet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.
6.7. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani.
!
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VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.8. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat
teljesíteni.
6.9. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet, aki a közbeszerzési
eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában kivéve, ha Vállalkozó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
együtt felelt meg.
6.10. Vállalkozó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési
segédek jelen szerződés 4. számú mellékletében kerültek felsorolásra
6.11. Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 4. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. További alvállalkozó
teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésben való
közreműködésének megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról
nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
6.12. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
6.13. A jelen szerződés 4. számú mellékletének 1) pontj ában megnevezett alvállalkozó szerződés
teljesítésében való közreműködésének megszűnése esetén Vállalkozó az 6.12. pont szerinti a
bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják,
hogy Vállalkozó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a
szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti
alkalmassági minirni~m követelményeknek Vállalkozó új alvállalkozó bevonásával felel
meg, a bejelentésében az 6.12. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.
6.14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (6) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
6.15. A Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt
folyamatosan. szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában
tájékoztatja.
6.16. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését. Vállalkozó
tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
6.17. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles betartania a Megrendelő által
Vállalkozó részére ismertetett, telephelyére vonatkozó baleset-. lűz-, vagyon- és
munkavédelmi előírásokat.
6.18. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők. a nieghízással összettggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják cl.
6.19. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét

‚
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Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti
ha
a)

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
6.20. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
7. A fizetendő ellenérték
7.1. Vállalkozót a jelen szerződés alapján megillető teljes szerződéses ellenszolgáltatás összege:
nettó 1 820 000 000 Ft + AFA, azaz nettó egymilliárd-nyolcszázhúszmillió forint ±
általános forgalmi adó.
7.2. A 7.1. pontban meghatározott ellenszolgáltatás összegét a Megrendelő az alábbi ütemezés
alapján fizeti meg a Vállalkozó részére a esatolt fizetési ütemterv (6. számú melléklet)
alapján:
1. gyártói terméktámogatás a szerzödéskötéstől számított első 12 hónap időtartamra, és a
licencek vételára, együtt összesen: a nettó szerződéses ellenszolgáltatás 61 %-a, azaz
1.110.200.000 Ft ± AFA, azaz egymilliárd-száztízmillió-kétszázezer forint + általános
forgalmi adó,
2. gyártói terméktámogatás a szerződéskötéstől számított második 12 hónap időtartamra: a
nettó szerződéses ellenszolgáltatás 19,50 %-a, azaz 354.900.000 Ft ± AFA, azaz
háromszázötvennégymillió-kilencszázezer forint ± általános forgalmi adó,
3. gyártói tennéktámogatás a szerződéskötéstől számított harmadik 12 hónap időtartamra a
nettó ellenszolgáltatás 19,50 %-a, azaz 354.900.000,- Ft ± AFA, azaz
háromszázötvennégyrnillió-kilencszázezer forint ± általános forgalmi adó,
7.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 7.1 pontjában meghatározott díj tartalmazza a jelen
szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget.
7.5. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.
8. Fizetési feltételek
8.1. Vállalkozó a Vállalkozói díjra:
7

-

-

-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján, a
jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított számlák,
a Megrendelő által aláírt adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat (a
továbbiakban: TIB),
ajelen szerződésben meghatározott egyéb számla mellékletek,
hiánytalan, Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) való beküldését
követően jogosult(ak).

8.2. Vállalkozó a Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján:
-

A jelen szerződés 7.2 pontjában rögzítetteknek megfelelően jogosult összesen három
darab számla benyújtására.

8.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződésszámot,
a számlá(k)nak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök, valamint nyújtott szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását ás annak TESZOR számát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.4. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően Újra kezdődik.
8.5. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint
jogosult késedelmi kamatra. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye
alól, amennyiben Vállalkozó a számlát nem a 8.1. pontban meghatározott címre nyújtja be,
vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

8.6. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, vagy bankszüneti napra esik, akkor a
Felek következő banki munkanapot tekintik fizetési határidőnek.
8.7. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó köteles a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül Megrendelőt írásban értesíteni, és hiteles cégkivonatot csatolni.
8.8. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.9. Megrendelő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.
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8.10. Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség
Vállalkozót terheli.
8.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály
így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, Úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

9. Szavatosság, Jótállás

9.1. Megrendelő a jelen szerződés alapján biztosított szoftver licencekre (beleértve a szoftverek
dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot
szerez.
9.2. Vállalkozó ajelen szerződés szerinti szolgáltatásra, illetve licencekre kizárólag a Gyártó által
meghatározott jótállási vagy szavatossági, vagy egyéb garanciális illetve felelősségi
feltételeket vállalja.
10.

Kötbér

10.1. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott
kötelezettségét késedelmesen vagy hibásan teljesíti, úgy az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem, vagy hibás teljesítés) függően késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére
köteles.
—

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 30 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott szerződéses időszakra
kikötött nettó vállalkozói díj.
10.3. Vállalkozó hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelő szavatossági igénnyel nem él,
hibás teljesítési kőtbér fizetésére köteles. A hibásteljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 30 %a. A hibás teljesítési kötbér alapja a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott szerződéses
időszakra kikötött nettó vállalkozói díj.
Megrendelő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén, ugyanazon hiba tekintetében nem
éiwényesíthet szavatossági igényeket.
10.4. Amennyiben jelen szerződés olyan okból hiúsul meg, melyért Vállalkozó felelős,
Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó
értékének 30 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő a
Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy
Megrendelő jelen szerződéstől a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.5. Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt az 1.3. pontjában meghatározott. érvényes
jogosultsága a Vállalkozónak felróható okból megszűnik. Vállalkozó köteles a nettó
vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő kötbért fizetni.
10.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbéréresítőt állít ki. melynek összegét jogosult a
Vállalkozót megillető díjba heszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét a vállalkozói díjból visszatartani.
9
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10.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, bogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11.

A szerződés módosítása, megszüntetése, megszűnése
11.1.
Szerződő felek megállapodnak abban, bogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt.
141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
11.2.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.3.
Megrendelő jelen szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával
Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
Vállalkozó jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő
által megadott határidőre nem teljesíti.
ha a késedelmi kötbér mértéke eléri a maximumot.
-

-

11.4.
Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az
esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el, vagy, ha a másik fél
jogutód nélküli megszűnését határozza el.
11.5.
Vállalkozó Megrendelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Megrendelő súlyos
szerződésszegése esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha Megrendelő jelen szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségének Vállalkozó erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli
felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget.
11.6.
Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon-, ha
a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel, vagy
-

a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
-

11.7. Megrendelő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésének megfelelően köteles a szerződést felmondani.
vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Vállalkozó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
t2.

Vjs Major

12.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés Vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
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12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák
vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés
hatályba lépését követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre
láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
-

-

-

-

-

-

tem~észeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.3. A vis maiornak közvetlen összefUggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
12.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek
kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
A vjs maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.

12.5.

—

—

12.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga
viseli a vis major miatt felmerült kárát.
13.

Kapcsolattartás

13.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről:
Név: Pető Balázs
Beosztás: Intézményi információs rendszerek üzemeltetési igazgató
Telefonszám: +3618961693
Mobiltelefon szám: ±36703341178
E—mail cím: peto.balazs~nisz.hu
-

-

-

-

-

Vállalkozó részéről:
Név: Róth Dániel
Beosztás: kereskedelmi képviselő
Telefonszám: ±36 1 411 3734
Mobiltelefon szám: +36 30 776 5080
E-mail cím: daniel.roth~intercomputer.hu
-

-

-

-

-
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13.2.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy:
Név: Nagy Róbert
Beosztás: Uzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Telefonszám: ±3617952699
Mobfltelefon szám: ±36703377148
E-mail Cím: nauy.robert@nisz.hu
Név: Bárány Ernő
Beosztás: Információs rendszerek üzemeltetési ágazati igazgató
Telefonszám: ±361 8961695
Mobiltelefon szám: ±36309715846
E-mail Cím: barany.emo@nisz.hu

13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
bogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/telj esítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.
13.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
-

-

-

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

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

—

13.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
13.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt
felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére.
Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt. előzetes tájékoztatást megadták a jelen
szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail,
adott esetben a hozzájuk köthető telefonos’ thxos elérhetőség) a jelen szerződéssel
összeRiggésben. a Felek közötti kapcsolattartás érdekében’ a jelen szerződés megszünésének
12
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időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, Úgy
e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a Fentebb írt körben és célból
használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében
továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező
iratmegőrzés időtartama alatt Fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő
rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során
az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
—

-

13.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve
külőnősen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EI( rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai
Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
14.

Titoktartás

14.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
14.2. 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.
14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett Vállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak
alá és adnak át Megrendelőnek.
14.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
—

15.

-

Záró rendelkezések

15.1. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült
vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni. ennek megfelelően közvetlen
tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem
vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat
választják.
15.2. A Felek közt a szerződés bármely pontjával kapcsolatos vita, nem érintheti Feleknek a
szerződés ~g~éh pontjának teljesítésére vonatkozó kötelezettségét, a határidők betartását.
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15.3. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés
szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
-

-

15.4. Jelen szerződésre a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv, és a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók. A
szerződésben nem szabályozott polgári jogi és közbeszerzési jogi kérdésekben a vonatkozó
törvényi előírások az irányadók.
15.5. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
15.6. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
15.7.

Mellékletek:

I. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat minta
3. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól
4. számú melléklet: Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozóinak jegyzéke
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6.számú melléklet: Fizetési ütemterv
7.számú melléklet: IBM ELA partnerségi igazolás
-

15.8. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag liják alá, melyből 2
példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap.
Budapest, 2019. december ‘j’\
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NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

1. sz. meHéklet

~BM ELA MŰSZAKI LEÍRÁS
Műszaki leírás
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Előzmények ás cél
Jelenleg a NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ) ás leányvállalatai a
korábbi beszerzéseiből adódóan heterogén módon rendelkeznek eltérő lejárati időkkel az IBM
szoftverlicencek támogatásai vonatkozásában. Ezen gyártói körben a licenc támogatások lejárati
idejének egységesítése és konszolidációja elengedhetetlen szakmai és gazdasági szempontok alapján
a méretgazdaságosságot kihasználva.
Az Ajánlatkérő célja, hogy jelen műszaki leírás tárgyát képező IBM szoftverlicencek támogatásának
jogfolytonos biztosítása megvalósuljon, a szerződéskötéstől számított 3 évig.
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Beszerezni kívánt termékek és szolgáltatások
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2.1

Jelenleg használt termékek élő támogatással 3 évig

1

:

2

DS5V1LL
D55WJLL
•

3

DOIC1LL

4

DOICCLL

5

DOV2QLL

:

6

DOIAMLL

:

7

DOIATLL
DOIANLL
EOGJMLL

10

EOCQKLL

IBM MQ Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM WebSphere Application Server Network Deployment
Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support
12_Months
BM Tivoli ITCAM for Microsoft Applications Advance Resource
Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Tivoli Composite Application Manager for Transactions for
Web and Robotic Response and Tracking Resource Value Unit
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Tivoli Composite Application Manager For Applications 3
Agent Pack Resource Value Unit License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit License ± SW
Subscription & Support 12 Months
IBM Tivoli Monitoring Agent Builder/OS Agentless Monitoring
Resource Value Unit License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit SW Subscription &
Support Reinstatement 12 Months
IBM Security Key Lifecycle Manager Basic Edition Install SW
Subscription & Support Renewal
IBM Security Key Lifecycle Manager for Tape Client Device Annual
SW Subscription & Support Renewal
IBM Virtual Storage Center for Storwize Family per Storage Device
SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit SW Subscription &
Support Reinstatement 12 Months
IBM Security URadar Vulnerability Manager Capacity Increase
8192 Install Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM GRadar Software Install Annual SW Subscription & Support
Renewal 12 Months
IBM GRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Annual SW
Subscription & Support Renewal 12 Months
IBM QRadar Flows Capacity 100K Flows Per Minute Annual SW
Subscription & Support Renewal 12 Months
IBM Security QRadar Vulnerability Manager Capacity Increase
4096 Install Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Security URadar Vulnerability Manager Software 6OXX Install
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Security URadar Core Appliance XX28 G2 Appliance Install
Subsequent Appliance Business Critical Service Upgrade 12
Months
IBM Security URadar Core Appliance XXOS G2 Appliance Install
Subsequent Appliance Business Critical Service Upgrade 12
Months
IBM Security URadar Core Appliance XXOS G2 Appliance Install

4500
3000

_____

1
20

16
239
705
240
2
20

-

U

‘

D13R6LL

12

‘

DOIANLL

13

EOI5HLL

14

EON BALL

15

EON BILL

16

EON C3LL

17

EOI5GLL

18

EOISALL

19

EOJGZLL

20

EOJGWLL

21

EOJGXLL

18
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1

4
1

1
1

‚

Subsequent Appflance Hard Drive Retention Service Upgrade 12
Months
IBM Security GRadar Core Appliance XX28 G2 Appliance Install
Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support
Renewal
IBM Security URadar Core Appliance XX28 G2 Appliance Install
Subsequent Appliance Hard Drive Retention Service Upgrade 12
Months
IBM Security QRadar Core Appliance XXO5 G2 Appliance Install
Annual Appliance Maintenance ÷ Subscription and Support
Renewal
IBM Virtual Storage Center Storage Capacity Unit (1-100) SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months

1

22 :

EOJGYLL :

23

EOJHOLL

24

EOJGVLL

25

D1N1ZLL

26

E0CQKLL

IBM Security Key Lifecycle Manager for Tape Client Device Annual
SW Subscription & Support Renewal

2

27

DOGMELL

IBM Rational Team Concert Developer Authorized User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months

7

28

DOIANLL

IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit SW Subscription &
Support Reinstatement 12 Months

240

IBM Planning Analytics Express User Authorized User License ± SW
Subscription & Support 12 Months

30

:

29

‘

D1RSFLL

:
‘

1

1
60

30

DOESULL

IBM Planning Analytics Express Connector per Install Ucense
Subscription & Support 12 Months

31

D0ESWLL

IBM Planning Analytics Express Cognos Analytics Consumer User
Authorized User Ucense ± SW Subscription & Support 12 Months

30

32 :

DOAVMLL

IBM Planning Analytics Express Administrator Authorized User
Ucense + SW Subscription & Support 12 Months

1

.

33

+

SW

.

EO7PMLL

IBM Cognos Express Connector for Performance Management per
Install Annual SW Subscription & Support Renewal

34

D5GP3LL

IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU) License ±
SW Subscription & Support 12 Months

210

35

DOLGDLL

IBM Control Desk Concurrent User Ucence
Support 12 Months

55

36

DOLIPLL

IBM Control Desk Service Provider Concurrent User License
Subscription & Support 12 Months

37

.

+

SW Subscription &
SW

55

D1WRELL

IBM Data Science and Business Analytics Platform 1000 Flexpoints
License ± SW Subscription & Support 12 Months

756

38

EOLV4LL

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1251-2000)
Annual SW Subscription & Support Renewal

2

39

EOLUWLL

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1-100) Annual
SW Subscription & Support Renewal

20

40

EOLUWLL

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1-100) Annual
SW Subscription & Support Renewal

80

41

EOLUXLL

IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte (101-250)
Annual SW Subscription & Support Renewal

42

EOLUYLL

IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte (251-500)
Annual SW Subscription & Support Renewal

43

EOLUZLL

IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte (501-750)
Annual SW Subscription & Support Renewal

+

-

-

-

-

-

-
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250

44

EOLVOLL

45

EOLVOLL

46

EOLVOLL

-

-

‚

-

______

47

EOLV4LL

48

EOLV4LL

49

EOLV4LL

50

EODWFLL

51

EOLVZLL

52

EODWFLL

53

D1IVRLL

-

~‚

D1IWDLL

55

D1IWPLL

56

D1IWDLL

57

D1IWPLL

58

EOLUWLL

59

.

D1INILL

240
60
32

-

-

‘

54

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (751-1250)
Annual SWSubscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (751-1250)
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (751-1250)
Annual SW_Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1251-2000)
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1251-2000)
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1251-2000)
Annual SW Subscription_& Support Renewal
IBM Spectrum Control Standard Select Edition per Storage Device
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect for SAN 10 Processor Value Units (PVUs)
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Control Standard Select Edition per Storage Device
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10 Processor
Value Units (PVU5) SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units
(PVU5) SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units
(PVUs) SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units
(PVUs) SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units
(PVU5) SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1-100) Annual
SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1-100) SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months
-

-

29

94
4
1416
2

392
1088
392
28

6
3

60

DiNILL

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1-100) SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months

80

61

D1INILL

S

62

DOGMVLL

63

DOSHNLL

64

DOGI7LL

65

DOGPDLL

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1-100) SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months
IBM Rational Team Concert Contributor Floating User Single Install
SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months (cikkszárn:
DOGMVLL)
IBM Rational Team Concert Developer tor Workgroups Authorized
User Single Install SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months (cikkszám: DOGHNLL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Authorized User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
(cikkszám: DOGI7LL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Floating User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
(cikszám: DOGPDLL)

-

-

20

5

36

10

?

21

2.2

Jelenleg használt termékek mennyiségi bővítése és élő támogatás 3 évig (csak a
hővítési mennyiség)

67

2.3

IBM Control Desk Concurrent User Licence + SW Subscription & Support
12 Months
IBM Control Desk Service Provider Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM App Connect Enterprise Processor value Unit (PvU) Ucense + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Team Concert Contributor Floating User Single Install SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months (cikkszám: DOGMvLL)
IBM Rational Team Concert Developer for Workgroups Authorized User
Single Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
(cikkszám: DOGHNLL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Authorized User Single Install
SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months (cikkszám:
DOG 17 LL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Floating User Single Install SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months (cikszám: DOGPDLL)

DOLIPLL

68

DS6P3LL

69

DOGMvLL

70

DOGHNLL

71

DOGI7LL

72

DOGPDLL

40
-

420
2
‚
‚

8

‚
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NISZ által kért új termékek és támogatása 3 évig

D1OR9LL
74

D1UE3LL

75

DOG YA L L

76

DOGYSLL

77

D1WXELL

78

DOINXLL

79

D1UYHLL

80

D1UYILL

81

Dl UYJ LL

82

D1UYKLL

83

D1UYLLL

84

D1JQ5LL

-

IBM Maximo Anywhere per Authorized User Ucense ÷ SW Subscription
& Support 12 Months
;
IBM Maximo Asset Management Scheduler Plus per Authorized User
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Maximo Asset Management Authorized User License + SW :
Subscription & Support 12 Months
IBM Maximo Asset Management Limited Use Authorized User Ucense +
SW Subscription & Support 12 Months
IBM Digital Business Automation Enterprise Processor value Unit (PvU)
License + SW Subscription & Support 12 Months

220

IBM Integration Designer per Authorized User License + SW Subscription
& Support 12 Months
IBM
Robotic
Process
Automation
with
Automation
Anywhere
Platform
virtual
Server Monthly License
IBM
Robotic
Process
Automation
with
Automation
Anywhere
Control
Room
virtual Server Monthly License
IBM
Robotic
Process
Automation
with
Automation
Anywhere
Bot
Runner
virtual
Server Monthly License
IBM
Robotic
Process
Automation
with
Automation
Anywhere
Bot
Runner
for
NonProduction
Environment
virtual
server
Monthly Ucense
IBM
Robotic
Process
Automation
with
Automation
Anywhere
Bot
Creator
Authorized User Monthly License
IBM Rational Collaborative Lifecycle Management Practitioner for
Workgroups Authorized User single Install License + SW subscription &

2

22

25
7
18
840

1

2

2

?

S
5

:
85

D1HZULL

86

‘

87

~‘

89

DOPSHLL

91
92

~‚

Support 12 Months
IBM Rational Collaborative Lifecycle

Management PRACTITIONER

DOPS7LL
DOPTVLL
D12U1LL

10
S
S
5
S
700
5
12

Mennyiség puffer az esetleges igény növekedés miatt és azok támogatása 3 évig

94

DOPSHLL

95

DOLGDLL

96

DOLIPLL

IBM InfoSphere Optim Test Data Management Enterprise Edition
Terabyte License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Control Desk Concurrent User Licence + SW Subscription & Support
12 Months
IBM Control Desk Service Provider Concurrent User License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU) License + 5W
Subscription & Support 12 Months
‚

2.5

10

Floating User Single Install License + SW Subscription & Support 12
Months
IBM Rational Collaborative Lifecycle Management Contributor Floating
User Single Install License + SW Subscripuon & Support 12 Months
IBM UrbanCode Release Floating User Single Install License + SW :
Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Software Architect Designer Floating User Single Install
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM InfoSphere Optim Test Data Management Enterprise Edition
Terabyte License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Test Workbench Authorized User Single Install Ucense +
SW Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Performance Test Server Processor Value Unit (PVU)
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM UrbanCode Deploy Session per Simultaneous Session License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Rose Modeler Authorized User License + SW Subscription
& Support 12 Months

‘

D11SCLL
DOPW1LL

~‚

‘

D1JPXLL

88

90

2.4

‘

97

D56P3LL

98

D59D4LL

:

IBM WebSphere Service Registry and Repository Processor Value Unit
(PVU) License + SW Subscription & Support 12 Months

Kiegészítő termékek és támogatásUk

L
99

D1VXCLL

100

D1YGZLL

101

D1X7SLL

102

D11B8LL

3

10
15
15
‘
‚

210
560

évig

IBM Cloud Private for Application Modernization Virtual Processor Core
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Cloud Private for Data Enterprise Edition per virtual Processor Core
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Integrated Analytics System M4002-003 per Appliance Install
Appliance + Subscription and Support 12 Months
IBM InfoSphere Information Server for Data Integration for Data
Warehousing Processor value Unit (PvU) License + SW Subscription &
Support 12 Months

23

48
48
2
10080

3

Csoportonkénti bontás

24

3.1

Adattárház megoldás
Leírás:
Az BM Integrated Analytics System az IBM Netezza Analytics adatelemzési platformra épülő
adattárház céleszköz, mely segítségével lehetőség nyílik a nagy adatmennyiségben rejlő valós
potenciál idő- és költséghatékony kiaknázására. A Big Data technológiákkal és üzleti intelligencia
rendszerekkel történő egyszerű integrálhatóságán túl iparág vezető biztonsági megoldásokkal is
rendelkezik.
Ez a megoldás egy nagy teljesítményű, skálázható, párhuzamos feldolgozásra optimalizált, fejlett
adatelemzési piatformot biztosít.

101

D1X75LL

102

D11B8LL

IBM Integrated Analytics System M4002-003 per
Appliance Install Appliance + Subscription and
Support 12 Months
IBM InfoSphere Information Server for Data
Integration for Data Warehousing Processor
Value Unit (PVU ) License + SW Subscription &
Support 12 Months

2

10080

A fenti tételek konfiguráciájával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
paraméterekkel kell rendelkezni:
o
Adatintegráció: Támogassa az adatbetöltést és transzformációt ETL/ELT/TELT módon.
• Adattárolás: Az adattárház célja a központi historikus adattárolás és az adatelemzési cél
ellátása.
• Adatkiaknázás előkészítése, energiaipari adat modell: Az iparág specifikus adat modell révén a
releváns esettanulmányok előkészítése, fenntartható és rugalmas bővíthetősége.
o
Adatminőség és adatvagyon automatizált felmérés: Az NKM meglévő forrásrendszereiben és a
külső szolgáltatók által küldött adatokban rejlő adatok terminológia szerinti automatikus
klasszifikálása.
o
Adatvagyon-gazdálkodás: A meta-adatok menedzsmentje segítségével a fenntarthatóság több
szempontból is garantálható:
o Adatéletút követés (lineage)
o Üzleti szótárak részben automatikus kialakítása, bővítése
o Szabályozások (p1. személyes adatok kezelése)
o Adatminőségi kritériumok
o
Adatelérés sztenderd interfészeken: A megoldás támogassa a sztenderd interfészeket, JDBC /
ODBC és akár API hívások segítségével is integrálható legyen meglévő rendszerekhez.
• Adatvédelem és biztonság: A megoldás authentikációs, titkosítási, adatmaszkolási és
szerepkörönként definiálható elérést tegye lehetővé.
o
Az adattárolási megoldás legyen adatelemzésre (OLAP) hangolt és támogassa a következő
technológiákkal:
o klaszteres kialakítás, masszív párhuzamos feldolgozás (MPP)
o memória alapú feldolgozás (in-memory)
o oszlop alapú adattárolás
o automatikus adattömörítés
o particionálás
o
A megoldás a következőket támogassa.
O
betöltést követően rögtön használatba vehetők, elemezhetők az adatok
nincs szükség indexek leképezésére
O
O
automatikus memória alapú feldolgozás (in-memory)
automatikus tömörítés, nincs szükség manuális optimalizálásra
O
25

o
o
o
o
o
o
o
o
o

automatikus storage menedzsment

Szerepkör alapú jogosultságkezelés
Felhasználó alapú hitelesítés ás jogosultságkezelés
Felhasználók, szerepkörök és hozzáféréseik központi menedzsmentje
Felhasználói tevékenységek audit célból történő historikus monitorozása
Single sign-on (SSO) és Microsoft Active Directory integráció, az NKM meglévő címtárával
Sor-és oszlopszintú hozzáféréskorlátozás, felhasználói és szerepkör szintjén
Vékonykliens alapú, böngésző alapú alkalmazások, felhasználói felületek előnyben
részesítettek
A megoldásnak támogatnia szükséges az API integrációt preferált a REST API

26

3.2

Alkalmazás fejlesztési és kollaboréciós platform
Leírás:
Az alkalmazás fejlesztési és kollaboráciás platform egy csoportmunka eszköz, amely integrálja a
fejlesztési feladatokat, beleértve az iterációs tervezést, a folyamat meghatározását, a
változáskezelést, a hibakövetést, a forrásszabályozást, az automatizálást és a jelentéstételt.
Követelménykezelést, minőségmenedzsmentet, változási és konfigurációs menedzsmentet és
projekttervezést és követést biztosít. Ezek az integrált képességek fokozzák a kommunikáciát, az
együttműködést és a láthatóságot a szállítás gyorsítása, a minőség javítása és a jobb fejlesztési
döntések támogatása érdekében.

IBM Rational Team Concert Developer Authorized User
27

Single Install SW Subscripuon & Support Reinstatement 12

DOGMELL

62

DOGMVLL

[
63

DOGHNLL

54

DOG I7LL

[

‘

DOGPDLL

69

DOG MVLL

70

DOG HNLL

71

DOG 17 LL

72

DOGPDLL

84

D1JQSLL

85

D1HZQLL

86

D1JPXLL

5

IBM Rational Team Concert Developer for Workgroups

Authorized User Single Install SW Subscription & Support
Reinstatement 12 Months (cikkszám: DOGHNLL)
:
IBM Rational Team Concert Stakeholder Authorized User

65

7

Months
IBM Rational Team Concert Contributor Floating User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months (cikkszám: DOGMVLL)

Single Install SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months (cikkszám: DOGI7LL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Floating User Single

‚

10
‘

Install SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months (cikszám: DOGPDLL)
IBM Rational Team Concert Contributor Floating User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
(cikkszám: DOGMVLL)
IBM Rational Team Concert Developer for Workgroups Authorized
User Single Install SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months (cikkszám: DOGHNLL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Authorized User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
(cikkszám: DOGI7LL)
IBM Rational Team Concert Stakeholder Floating User Single
Install SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months
(cikszám: DOGPDLL)
IBM Rational Collaborative Lifecycle Management Practitioner for
Workgroups Authorized User Single Install License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Collaborative Ufecycle Management PRACTITIONER
Floating User Single Install License + SW Subscription & Support
12 Months
IBM Rational Collaborative Lifecycle Management Contributor
Floating User Single Install License + SW Subscription & Support
12 Months

A fenti tételek konfiguráciájávol
pora méterekkel kell rendelkezni:

egyenértékű

termékek

esetén

o

Teljeskörűen támogassa a Scale Agile Framework-öt.

o

Támogassa a Jazz Reporting Service-t vezetői riportok elkészítésére.
27

oz

36

alábbi minimum

2

2

8
32

2

S

10

10

a

Témogassa a konfiguráció menedzsmentet.
Biztosítson keretrendszert a teszt esetek nyilvántartásához és menedzseléséhez

a

Biztosítson keretrendszert a követelmények elkészítéséhez és menedzseléséhez

a

28

3.3

Anonimizált tesztadat kezelés
Leírás:
Az IBM Optim egy széles eszköztárral rendelkező, funkcionálisan kiterjeszthető, nagyvállalati
adatmaszkolási megoldáscsomag, mely az alábbi főbb képességeket biztosítja:
Kulcs elemek (p1. szenzitív adatok) anonimizálása: Az IBM Optim tartalomszintű, előre elkészített
függvényekkel operáló megoldása egy széles körben elterjedt anonimizációs eljárás
megvalósítását takarja.
A Prepackaged Transformation LibraryTM elnevezésű „dobozos” rutinok komplex adatmaszkolási
feladatok megvalósítására képesek, Úgy, mint a személyi igazolvány számok, vagy email címek
módosítására.
A beépített lookup táblák segítségével a nevek és címek anonimizálása is megoldott.
Referenciális integritás megőrzése: Az adatok anonimizálásánál
különös tekintettel a
tesztadatkezelésre
elengedhetetlen, hogy az elmaszkolt adatok továbbra is üzletileg
értelmezhetők legyenek, így a maszkolás ne sértse az üzleti megoldások logikai működését.
Az IBM Optim alkalmazás-szintű adatmaszkolási képességei képesek az adatokat olyan módon
anonimizálni, hogy azok ne sértsék az alkalmazás logikáját.
A számokat tartalmazó adatok mint a bankkártya- vagy a személyi igazolvány számok az IBM
Optim speciális transzformációs eljárásai és checksum funkciói által lesznek anonimizálva, így
garantálva a biztonsági követelmények teljesítését.
Az IBM Optim perzisztens adatmaszkolási képessége révén a rendelkezésre bocsátott
—

—

—

—

adatforrások elsődleges kulcsai közti kapcsolatok alapján az összes releváns táblában a
konzisztens módon történik az anonimizáció.

89

DOPSHLL

IBM InfoSphere Optim Test Data Management Enterprise Edition
Terabyte License + SW Subscription & Support 12 Months

5

94

DOPSHLL

IBM Infosphere Optim Test Data Management Enterprise Edition
Terabyte License + SW Subscription & Support 12 Mopths

10

A fenti tételek konfigurácíójával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
paraméterekkel kell rendeikezni:
o
Érzékeny adatok maszkolása teszt környezetben:
o
A megoldás „dobozosan”, jelentősebb fejlesztési ráfordítások nélkül tegye lehetővé a
tesztadatok maszkolását.
a
Feleljen meg a hazai pénzügyi rendszerekkel szemben támasztott előírásoknak.
o
Biztosítsa a szerepkör alapú jogosultságkezelést Microsoft Active Directory integrációval.
o
Használatával elkerülhetők legyenek az éles adatbázisok duplikálásából adódó felesleges
adatmentések, illetve a mentési állományok mérete legyen csökkenthető
a
Képes legyen létrehozni egy központosított, dokumentált adatvagyon leltárt (beleértve a
bizalmas adatok feltérképezését),
o
Támogassa a teszt-adatbázisok méretének csökkentését,
a
Legyen benne adatmaszkolás funkció, amely biztosítja, hogy illetéktelen kezekbe ne kerüljön
bizalmas adat (ellenőrizhető, auditnak, külső szabályozásnak megfelelő módon),
a
Rendelkezzen gyorsabb fejlesztési tevékenység támogatásával mind az egyszerű, kis tesztadatbázisok előállítása, mind a megfelelő biztonsági irányelvek automatikus betartása miatt,
mint a manuális vagy szkriptelésen alapuló megközelítés,
o
Támogassa az egységes rendszeren és szabályokon alapuló bizalmas adatkezelést a teljes
adatvagyonon, és különféle alkalmazási és adatbázis-kezelői környezetben (p1. MSSQL, Oracle,
DB2, Sybase, Informix, Teradata) azokon átívelően is.
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3.4

ArcNtektúra tervezés és modellezés
Leírás:
Az architektúra tervezési és modellezési megoldások lehetővé teszik a felhasználók számára,
hogy hozzáférjenek a robusztus grafikus tervezési környezethez, a csekkmodellel, a profilok és
követelmények modellezése révén képesek létrehozni a domain nyelveket.

88

DOPW1LL

93

DS6ZBLL

IBM Rational Software Architect Designer Floating User Single
Install License + SW subscription & Support 12 Months
IBM Rational Rose Modeler Authorized User License + SW
Subscription & Support 12 Months

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
paraméterekkel kell rendelkezni:
o
Támogassa a grafikus megjelenítést és elemzést.
a
Támogassa a rugalmas UML modellezést.
o
Támogassa a BPMN modellezést.
o
Legyen lehetőség a párhuzamos tervezés, változáskezelés és újrafelhasználás megvalósítására

1

S

12

3.5

Kontinerizált alkalmazások és adatkezelés
Leírás:
A Kontinerizált alkalmazások és adatkezelés egy alkalmazásplatform a helyszíni, konténeres
alkalmazások fejlesztésére és kezelésére. Ez egy integrált környezet a konténerizált alkalmazások
menedzselésére, valamint számos konténer alapú megoldást biztosít a vállalati adatvagyon
kezelésére, feldolgozására és elemzésére.

[

O
O
O
O
O
O

•
•

99

D1VXCLL

100

D1YGZLL

IBM Cloud Private for Application Modernization Virtual
Processor Core_License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Cloud Private for Data Enterprise Edition per Virtual
Processor Core License + SW Subscription & Support 12 Months

A fenti tételek konfiguróciájáva/ egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
paraméterekke/ kell rendelkezni:
Docker és Kubernetes technológiákra épülő privát felhő megoldás
HELM chart támogatás
Terraform támogatás
központi metering, naplózási és monitorozási képességek
tartalmazza az alábbi middleware szolgáltatásokat:
API management: API gatewayt, API managert, fejlesztői portált és analitikai modult
üzenetkezelést, file transfer megoldást, végtől-végig biztonságos üzenetkezelést digitális
aláírással és titkosítással
vállalati szintű Java EE Full Profile alkalmazáskiszolgálót és könnyűsúlyú Java EE MicroProfile
kiszolgáltót egyaránt tartalmaz
Integrált privát felhő alapú megoldás mely az üzleti adatok hatékony elemzése céljából képes az
adatok összegyűjtésére, rendszerezésére, és elemzésére akár a mesterséges intelligencia alapú
alkalmazások igényeinek megfelelően.
Microservices alapú működést támogat
Az alábbi lépések egy központilag felügyelt web-es felületről elvégezhetőek:
o Katalógus vagy szótár készítés
o Vagyonleltár és szabályok létrehozása
o Adat feltérképezés
o Profilozás
o Adat transzformáció (ETL, ELT)
o Elemzések futtatása (Önkiszolgáló RI)
o Rendelkezik nagyvállalati biztonsági funkciókkal (felhasználói jogosultságok, címtár, SSL
certifikácó, rendszer felügyelet és monitorozás, logolás)
o Képes Hadoop rendszerekhez csatlakozni
o Támogatja a JDBC, ODBC szabványokat
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48
48

3.6

Infrastruktúra ás alkalmazás monitorozás
Leírás:
Az Infrastruktúra és alkalmazás monitoring megoldás számos operációs rendszeren figyeli és
kezeli a rendszer- és hálózati alkalmazásokat, figyelemmel kíséri a vállalati rendszer
elérhetőségét és teljesítményét, és jelentéseket nyújt a trendek követésére és a problémák
elhárítására.

3

IBM Tivoli ITCAM for Microsoft Applications Advance
Resource Value Unit License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM Tivoli Composite Application Manager for

DOIC1LL

4~

D0ICCLL

‘

Transactions for Web and Robotic Response and
Tracking Resource Value Unit License + SW Subscription
& Support 12 Months
IBM Tivoli Composite Application Manager For
Applications 3 Agent Pack Resource Value Unit License +
SW Subscription & Support 12 Months

20

IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit License + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM Tivoli Monitoring Agent Builder/OS Agentless
Monitoring Resource Value Unit License + SW
Subscription & Support 12 Months

239

DOIANLL

IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months

240

D0IANLL

IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months

28

DOIANLL

IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit SW
Subscription & Support Reinstatement 12 Months

240

1

:

.

5

DOV2QLL

G

DOIAMLL

j
‘

7

DOIATLL

‚

8
12
.
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A fenti tételek konfigurá dóJóval egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
poraméterekkel kell rendelkezni:
Terheléselosztási és egyéb (p1. telephelyi) megfontolásokhoz biztosítson lehetőséget az elosztott
(több monitorozó szerveres) működéshez.
.
opcionálisan magas rendelkezésre állású környezet is legyen kialakítható
Agent és agentess alapú monitoring:
O
agent és agentess alapú technológiánál egy közös kezelőfelület, egy infrastruktúra
O
legyen egyszerű, könnyen kezelhető (Pl. varázsló alapú) lehetőség akár a gyári agentekkel
azonos minőségű, teljes körű új agentek fejlesztésére a saját alkalmazások
mon ito rozás á hoz
Integrált performancia monitoring
‘
‚
O
O
‚

1

CPu
Memória
Diszk
Processz, stb.
Grafikonos (Chart) megjelenítés

—

riportolás

Továbbá:
32

16

705

•
‘

‘

‘

•

‘

•

Egyedi scriptek készítése, aminek eredményeképpen riasztást tudunk küldeni a felügyeleti
rendszer számára Rendszer szintű szabályok szerkesztési lehetősége
gyári policy által generált üzenetek szerkesztése (p1: magyarosítása, bővebb információ /
magyarázat beillesztése
az implementáció ás az üzemeltetési munkaigény csökkentése érdekében tartalmazzon
minél több készen kapott monitorozási lehetőséget; tartalmazzon beépített figyeléseket
(legjobb gyakorlatok alapján) az azokhoz tartozó küszöbértékekkel, súlyozással,
időzítésekkel, és esetlegesen beavatkozó akciókkal, valamint lehetőség szerint szolgáljon
információval és tanácsadással az eset kezelésére.
minimalizálja a megfigyelések testreszabásához és kialakításához szükséges manuális
feladatokat (scriptelés, programozás).
biztosítson lehetőséget a közvetlen beavatkozást nem igénylő megfigyelések, vagy más
kiértékelésekhez felhasznált monitorozások elrejtésére.
a fix küszöbszinteken felül biztosítson beépített lehetőséget a megfigyelésekből kiinduló
ciklikus viselkedések (napi terhelési görbék) kezelésére, és az ettől való lényegi eltérések
detektálására,
a pillanatnyi mért értékeken felül biztosítson beépített predikciós lehetőséget a
közeljövőben várható nem kívánt események potenciális bekövetkezésének idő előtti
felismerésére.
az egyszerű, egy rendszert érintő megfigyeléseken túl biztosítson lehetőséget az összetett,
több rendszert és több megfigyelés eredményét is átfogó megfigyelések kezelésére is.
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3.7

Integrációs middleware techno’ógiák
Leírás:
Az Integrációs middleware megoldásai biztosítanak egy erőteljes, biztonságos ás megbízható
üzenetkezelási köztesszoftvert. Üzenetek ás sorok segítségével támogatják az alkalmazások,
rendszerek, szolgáltatások ás fájlok közötti információk cseráját. Leegyszerűsítik ás felgyorsítják a
különböző alkalmazások és üzleti adatok több platform közötti integrációját. API-k és nyelvek
széles körét támogatják, valamint helyszínen, felhőben ás hibrid felhőben is telepíthetőek.
Tartalmaznak egy olyan szoftverkeretrendszert ás köztes szoftvert, amelyeken elhelyezhetők a
Java alapú webalkalmazások. Biztosít egy alkalmazás integrációs réteget, amely lehetővé teszi az
üzleti információknak a különböző hardver- és szoftverplatformok közötti áramlását. Szabályok
alkalmazhatók az üzenet brókerén keresztül az adatok továbbítására ás átalakítására.
Kommunikációs csatornát biztosít az alkalmazások ás szolgáltatások között egy
szolgáltatásorientált architektúrában. Biztosítja a SQA governance képességeket.

D5SV1LL

o
a
o

IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Ucense + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM
WebSphere Application
Server
Network
Deployment Processor Value Unit (PVU) License + SW
Subscription & Support 12 Months

4500

2

D55WJLL

34

D56P3LL

IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU)
License + SW Subscription & Support 12 Months

210

68 :

D56P3LL

IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU)
License + SW Subscription & Support 12 Months

420

97

DS6P3LL

210

98

DS9D4LL

IBM App Connect Enterprise Processor Value Unit (PVU)
Ucense + SW Subscription & Support 12 Months
IBM WebSphere Service Registry and Repository Processor
Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 12
Months

A fenti tételek konfiguróciójá vol egyenértékű termékek
paraméterekkel kell rendelkezni:
Pont~Pont ás publish subscribe alapú üzenet kezelás
Elosztott tranzakció kezelés
Egyszeri garantált üzenet továbbítás
Konténerben ás virtuális környezetben is futtatható legyen
o
Processzor mag alapú licenselés
o
Enterprise Java támogatás
a
tartalmaz elosztott objektum cache-t
•

•

az

560

alábbi minimum

konfigurálható JMS providert tartalmaz
központi menedzsment felülettel rendelkezik a klaszterek kialakításához
o
session affinity kezelásáhez ás terhelás elosztáshoz előtát http szervert tartalmaz
o
session replikáció konfigurálható szerverek közt memóriából memóriába szinkronizálással
ás adatbázis replikáción keresztül is.
federált LDAP ! AD biztonsági beállítást tesz lehetővá, amivel egyszerre több címtár is illeszthető
az alkalmazáskiszolgálóhoz
grafikus integrációs alkalmazás fejlesztést tesz lehetővá
o
üzenet transzformáció ás manipuláció grafikus adattárkápek mellett egyaránt támogatott
Java, .NET ás XSLT nyelvek használatával is
o

a

esetén

3000

34

a
a
a
a

a
a

támogatja a DFDL adatleírót üzenetek parse-olásához és validálásához
WSDL szolgáltatás leíró beimportálására épülő integrációs fejlesztés támogatása
Swagger (OpenAPl) leíró beimportálására épülő integrációs fejlesztés támogatása
Támogatja az alábbi protokollokat: JMS, MQ, MOTT, Kafka, File, FTP, TCP, eMail, adatbázis,
SOAP, REST, HilT
beépített adapterrel rendlelkezik SAP-hoz
Egyaránt támogatja a virtualizált és konténerizált környezetben való futtatást
o szolgáltatás felügyelet, életciklus kezelés támogatása
o szolgáltatás tár a szolgáltatás paraméterek, policy-k, végpontok futásidejű
lekérdezésére
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3.8

Log gyűjtő és elemző megoldás
Leírás:
Az IBM QRadar termékcsalád és platform ötvözi a korábban, Illetve más gyártóknál különálló
funkciókat— beleértve a log menedzsment, SIEM, hálózati viselkedés elemzés (Network Behavior
Analytics), biztonsági eseménykezelés (Security Event Management), kockázat ás sebezhetőség
menedzsment (Risk and Vulnerability Management) területeket
létrehozva ezáltal egy
egységes, intelligens és automatizált biztonsági intelligencia megoldást.
—

13

EOI5HLL

IBM Security QRadar Vulnerability Manager Capacity
Increase 8192 Install Annual SW Subscription & Support :
Renewal

14

EONBALL

IBM QRadar Software Install Annual SW Subscription &
Support Renewal 12 Months

15

EONBILL

IBM URadar Event Capacity 2.5K Events Per Second
Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months

16

EONC3LL

17

EOI5GLL

IBM QRadar Flows Capacity lOOK Flows Per Minute
Annual SW Subscription & Support Renewal 12 Months
IBM Security QRadar Vulnerability Manager Capacity
Increase 4096 Install Annual SW Subscription & Support

1

4

:

1
1

Renewal
18

EOI5ALL

19

EOJGZLL

20

E0JGWLL

21

EOJGXLL

22

EOJGYLL

23

EOJHOLL

24

E0JGVLL

‘
!

IBM Security QRadar Vulnerability Manager Software
6OXX Install Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Security QRadar Core Appliance XX2S 62 Appliance
Install Subsequent Appliance Business Critical Service
Upgrade 12 Months
IBM Security URadar Core Appliance XXO5 62 Appliance
Install Subsequent Appliance Business Critical Service
Upgrade 12 Months
IBM Security QRadar Core Appliance XXO5 62 Appliance
Install Subsequent Appliance Hard Drive Retention Service
Upgrade 12 Months
IBM Security QRadar Core Appliance )<X28 62 Appliance
Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and
Support Renewal
IBM Security QRadar Core Appliance XX28 62 Appliance
Install Subsequent Appliance Hard Drive Retention Service
Upgrade 12 Months
IBM Security QRadar Core Appliance XXO5 62 Appliance
Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and
Support Renewal

A fenti tételek konfigurácfájával egyenértékű
parométerekkel kell rendelkezni:
• Támogatási szolgáltatás elvárások? porométerek:
o
o

termékek

esetén

oz

alábbi minimum

7 nap x 24 óra x 365 nap rendelkezésre állás, 4 órán belüli csere szükség esetén)
SIEM (Security Information and Event Management) megoldás, amely valós időben képes
kiértékelni 10.000 log eseményt és 100.000 hálózati forgalmi rekordot másodpercenként.

-‚
.‚

1
1

1

1

1

1

:

o
o
o
o
o

A megoldásnak alkalmasnk kell lennie gyárilag beépített szabályok alapján támadások és
egyéb rosszindulatú tevékenységek felismerésére és riasztások generálására.
Központi dashboardon mutatni kell a teljes megfigyel rendszer(ek) állapotát és a
támadásokat veszélyességük alapján rangsorolnia kell.
Rendelkeznie kell beépített sebezhetőségi szkenner funkcióval is, amely képes 12.500
hálázatra kötött eszköz kezelésére.
Az alkalmazásnak önálló hardver appliance-en kell futnia, ami képes SOTB adat tárolására
és online elérésére.
A rendszert használó felhasználók, valamint a log források száma korlátlan kell legyen.
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3.9

Mentés és archiválás megoldás
Leírós:
IBM Spectrum Protect Suite komplett adatmentési szolgáltatást biztosító szoftver csomag, amely
tartalmaz mentő szerver funkciót (lBMSpectrum Protect Extended Edition), snapshot
management -et és specifikus backup ágenseket a virtuális környezetek mentésére. Front End
kapacitás alapú licenc és Processor Value Unit (PVU) alapú licenc.

IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte
(1251-2000) Annual SW Subscription & Support
-

EOLV4LL
;

39

EOLUWLL

40

EOLUWLL

41

EOLUXLL

42

EOLUYLL

43

EOLUZLL

44~

EOLVOLL

45

EOLVOLL

46

EOLVOLL

47

EOLV4LL :

48

EOLV4LL

49

EOLV4LL

51

EOLVZLL

53

D1IVRLL

Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1100) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1100) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (101250) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (251500) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (501750) Annual SW Subscription & Support Renewal
;
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (7511250) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (751i?~P) Annual SW Subscription & Support Renewal
:
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (7511250) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte
(1251-2000) Annual SW Subscription & Support
Renewal
IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte
(1251-2000) Annual SW Subscription & Support
Renewal
IBM Spectrum Protect Suite
Front End Terabyte
(1251-2000) Annual SW Subscription & Support
Renewal
IBM Spectrum Protect for SAN 10 Processor Value Units
(PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10
Processor Value Units (PV Us) SW Subscription &
Support Reinstatement 12 M onths
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor
Value Units (PVUs) SW Subscription & Support
Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor
Value Units (PVUs) SW Subscription & Support
Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor
Value Units (PVUs) SW Subscription & Support
-

-

2
20

80

-

150

-

250

-

250

-

200

-

-

240
60

-

32

-

29

-

54

D1IWDLL

55

D1IWPLL

56

D1IWDLL

3$

94
1416
640

392

1088

392

:

D1IWPLL [

57
58
59

60

61

Reinstatement 12 Months
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor
Value Units (PVU5) SW Subscription & Support
Reinstatement 12 Months
E
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1100) Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1100) SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1- ;
100) SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months
IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (1100) SW Subscription & Support Reinstatement 12
Months

:

EOLUWLL
D1INILL

D1INILL

D1INILL

-

6

-

3

-

80

-

5

:

A fenti tételek kanfigurációjávaí egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
paraméterekkel kell rendelkezni:
• Skálázható mentési és archiválási megoldás fizikai és virtuális környezetek, applikációk
számára
o
Többféle médium támogatása a menési adatok tárolására: diszk, fájirendszer, cloud, tape,
object storage
a
Incremental forever technológia
o
Snapshot backup funkcionalitás
• Hierarchical Space Management funkció
a
File system integration NDMP backup funkció
o
Adat visszaállítás (recovery): item, volume, machine, virtual machine és site szinten
-

•
o
o
o

Recovery fail-over alternate site-failover
Integrated multi-site replikáció
Inline Deduplication funkció
Backup és Restore intágráció a legtöbb Virtuális környezethez
-

.‚
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3.10 MobH munkairányítás ás erőforr~s management
Leírás:
Az IBM Maxima Anywhere mabil alkalmazásak halmaza, amelyek az IBM Cantral Desk vagy az
IBM Maximo rendszer falyamataihaz biztasítanak natív Andraid, iQS vagy Windaws 10 mabil
alkalmazás elérést. Az alkalmazásak anline ás affline használati esetekre is felkészítettek. A
Maxima ás Maxima Scheduler Plus munkaszervezők, kaardinátarak számára nyújt feladat
kiasztást támagató felületeket integráltan az IBM Cantral Desk rendszer felületébe.
_

-~

73

D1OR9LL
D1UE3LL

IBM Maxima Anywhere per Autharized User License + SW
Subscriptan&Suppartl2Manths
IBM Maxima Asset Management Scheduler Plus per Autharized
User License + SW Subscriptian & Suppart 12 Manths

-~

[

74
[
75

‘

DOGYALL

IBM Maxima Asset Management Autharized User License + SW
Subscriptian & Suppart 12 Manths

76

‘

DOGYSLL

IBM Maxima Asset Management Limited Use Autharized User
License + SW Subscriptian & Suppart 12 Manths

.

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
param éterekkel kell rendelkezni:
Lehetővé teszi, hagy a terepen dalgazók mabil eszközön kapják meg a feladataikat, és az ahhaz
kapcsalódó tevékenység adminisztrációt a mabil eszközön végezhessék el. A mobil
munkairányítási megaldás dabazos funkcianalitással: legalább Andraid és OS eszközökön
működik akár affline is
azaz adatkapcsalat nélkül is képes a felhasználó a feladataihaz
kapcsalódó adminisztráció elvégzésére; képes a feladattal töltött idő mérésére az időmérés
indítása; az elvégzett munkáról fénykép készítésére; vanalkód vagy GR-kód alvasással adat
mezők kitöltésére; a felhasznált alkatrész használat rögzítésére; a használt szerszám idő
rögzítésére; a feladat státusz állapatának váltaztatására az előre kanfigurált státuszátmeneti
lehetőségeknek megfelelően; anline vagy affline ESRI térképek megjelenítésére a megaldásba
ágyazattan.
Lehetővé teszi a terepi dalgazók feladatainak munkaszervezését a diszpécserek vagy
szakkaardinátarak számára grafikus fagd és vidd felületeken vagy autamatizált módan, akár
útvanal aptimalizált feladat kiasztás lehetővé tételével. Az autamatizált feladat és dalgazó
összerendelésnél képes figyelembe venni a feladat szakképzettségi elvárását, priaritásakat,
ebédszünettel töltött időt, a dalgazó aznapi elérhetőségét, az utazási időt, az ügyféllel
egyeztetett fix időpantakat. A grafikus feladat kiasztó szakkaardinátari vagy diszpécseri nézetek
nem igényelnek telepített klienst, webböngésző segítségével plugin telepítés nélkül működnek. A
grafikus nézetek között van térképi nézettel is támagatatt diszpécser felület.
-

40

1

-
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3.11 Storage v!rtualizáció
Leírás:
Virtual Storage Center licensz csomag, amely IBM Storwize termékek virtualizációját, szoftver
funkcióit és monitorozását szolgáltatja. Fiók alapú licenc.
Virtual Storage Center licensz csomag, amely blokk alapú SDS (Software Definde Storage)
funkcionalitást biztosít. Storage eszközök virtualizációját, szoftver funkcióit és monitorozását
szolgáltatja. Kapacitás alapú licenc.

11

D13RGLL

25

D1N1ZLL

BM Virtual Storage Center for Storwize Family per
Storage
Device SW Subscription
& Support
IBM Virtual Storage Center Storage Capacity Unit (1400)
SW Subscription & Support Reinstatement 12 Months

A fenti tételek konfiguráciájával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
pararnéterekkel kell rendelkezni:
• Konszolidált file, object és block storage menedzsment alkalmazás
• Központi integrált grafikus storage kontroll interfész
• Közös Spectrum Control, Spectrum Virtualize ás Spectrum Protect Snapshot szoftver csomag

41

10
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3.12 Szolgáltatás management
Leírás:
Az IBM Control Desk egy ntegrált szolgáltatáskezelési megoldás, amely segít az informatikai
folyamatok, szolgáltatások és eszközök széles körének kezelésében, A termék kihasználja a
legjobb gyakorlatokkal ellátott ITIL által irányított folyamatokat.

35

DQLGDLL

IBM Control Desk Concurrent User Licence ÷ SW
Subscription & Support 12 Months

55

36

DOLIPLL

IBM Control Desk Service Provider Concurrent User
License + SW Subscription & Support 12 Months

55

66

DOLGDLL

IBM Control Desk Concurrent User Licence
& Support 12 Months

40

67

DOLIPLL

95

DOLGDLL

IBM Control Desk Concurrent User Licence
& Support 12 Months

96

DOLIPLL

IBM Control Desk Service Provider Concurrent User License
SW Subscription & Support 12 Months

‚

+

SW Subscription

IBM Control Desk Service Provider Concurrent User License
SW Subscription & Support 12 Months
+

+

40

SW Subscription

15

+

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű termékek esetén oz alábbi minimum
parnm éterekkel kell ren deikezni
Teljeskorű ITIL alapokon kiakalított szolgáltatás menedzsment megoldás Telepíthető és
futtatható a válallat saját infrastruktúrában (on-premise), webes feluletekkel rendelkezik mind
onkiszolgáló, mind szakért6i nézetekben, Támogatja a MS Active directory alapján torténő
authentikációt, és a csoporttagságok, és AD-ban tárolt adatok szinkronizációját, az onkiszolgáló
és szakértői felulet is rendelkezik magyar felulettel, fordítással, tartalmaz CMDB adatbázist,
amiben konfigurációs eszkozoket és kapcsolataikat lehet tárolni, képes vizualizálni a
konfigurációs eszkozok kapcsolódási hálózatait struktúrált módon, rendelkezik tobb hibajegy
vagy igény nyitási csatornával (Pl onkiszolgáló portál, chat, email), REST API elérhetáséget
biztosít a tárolt adataihoz, rendelkezik komplex change menedzsment folyamat kidolgozásához
workflow szerkesztő képességekkel, kezeli a folyamatok válaszidejére, reakcióidejére és lezárási
idejére vonatkozó szolgáltatási szint meghatározásokat és riasztásokat, Térképen képes
megjeleníteni a jegyek helyét a jegy címinformációi alapján, Rendelkezik fogd es vidd felhasználói
felulet tervezo nézettel, Lehetové teszi a rendszer alatti adatbázis táblák bovítését a megoldáson
belulrol konfiguralva
Lehetové teszi, hogy a szolgaltatásmenedzsment alkalmazás ugyfelekre szétbontva tartsa nyilvan
az adatokat, adatrekordokat Lehetove teszi a szolgáltatások havi tartalmanak, teljesítéseinek,
vagy hiányosságainak az osszegyujteset, és visszaigazolását az ugyféltol Lehetővé teszi, hogy
ugyfelenként más folyamatokat, vagy sablonokat hasznaljunk

42
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3.13 Tároló management
Leírás:
Az IBM Spectrum Control Standard edition szoftvercsomag központi storage infrastruktúra- és
adatmenedzsment
funkcionalitást
nyújt,
hagyományos
és
szoftver-alapú
(SDS)
tárolókörnyezetben.

50

EODWFL
L

IBM Spectrum Control Standard Select Edition per
Storage Device Annual SW Subscripuon & Support
Renewal

52

EODWFL
L

IBM Spectrum Control Standard Select Edition per
Storage Device Annual SW Subscription & Support
Renewal

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű
paraméterekkel kel! rendelkezni:
o
Tárolórendszer menedzsment
• Kapacitás vizualizáciá és menedzsment
o
Teljesítmény menedzsment
o
Historikus, grafikus teljesítmény manítorozás
o
SAN felügyelet
o
Hibadetektálás
o
Tárolórendszerfelügyelet
• applikáció teijesítm ény m odelezés

43

termékek

esetén

az

4

‚

2

:

alábbi minimum

3.14 Titkosító kulcsok kezelése
Leírás:
IBM Security Key Lifecyle Manager enterprise szintű titkositási kulcs menedzsment szoftver,
amely általában végponti tárolóeszközök (szalag, diszk) enkriptálását biztosító kulcsok kezelését
teszi lehetővé. SKLM szalagkönyvtár licensz drive-onként.

9

EO6JMLL

10

EOCQKLL

26

EOCQKLL

IBM Security Key Lifecycle Manager Basic Edition Install
SW Subscription & Support Renewal
IBM Security Key Lifecycle Manager for Tape client Device
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Secunty Key Lifecycle Manager for Tape Client Device
Annual SW Subscription & Support Renewal

20
2
——

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
param éterekkel kell rendelkezni:
o
Automatikus titkosítási-kulcs menedzsment
o
Szalagkönyvtár (drive) és diszk tárolóeszközök titkosításának szabványos kulcskezelése
• 3DES 168 és AES-256 titkosítás használata
o
PCI-DSS megfelelés
o
Key Management Interoperability Protocol (KMIP) OASIS szabvány megfelelés
• FIPS 140-2 certifikáció
o
multi-site deployment funkció
o
master server architektúra
-
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3.15 Üzleti folyamat automatizá lás
Leírás:
Az Uzleti folyamat automatizálás egy rugalmas automatizálási platform, amely automatizálja az
ismétlődő emberi feladatokat, a tartalomkezelést, a munkafolyamatokat, az adatrögzítést és az
üzleti döntéseket.

-‚
77

D1WXELL

IBM Digital Business Automation Enterprise Processor Value

840

78

DOINXLL

2

79

D1UYHLL

80

D1UYILL

IBM Integration Designer per Authorized User Ucense + SW
Subscription & Support 12 Months
IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere
Platform
Virtual
Server Monthly License
IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere
Control
Room

.----

81

:

[

2

~tu&ServerMontHyUcense
D1UYJLL

82

D1UYKLL

83

D1UYLLL

•

IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere
Bot Runner Virtual Server Monthly License
IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere
Bot Runner for Non-Production Environment Virtual Server
Monthly License
IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhere
Bot
Creator
Authorized User Monthly Ucense

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
param éterekkel kell rendelkezni:
Egyaránt tartalmazza az alábbi üzleti automatizációs képességeket: folyamat motor (8PM,
workflow), ügykezelő (case management), szabály motor, dokumentum kezelő (ECM) és
dokumentum feldolgozó (Data Capture) képességeket:
• tegye lehetővé az automatizálandó feladatok automatikus rögzítését
a
feladatok központi automatizálása, ütemezése, felügyelése ás monitorozása
a
BPMN és BPEL futtatására alkalmas folyamatmotort is tartalmaz
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3.16 üzleti teljesítmény tervező eszköz
Leírás:
Az IBM Cognos Analytics egy teljes körű web alapú üzleti intelligencia és analitikai megoldás,
amely ugyanazt a felhasználói élményt nyújtja, akár web-es, akár desktop-os, akár mobilos
felületről érjük el. A Cognos Analytics self-service szolgáltatásai lehetővé teszik a szervezet
minden felhasználója számára a releváns adatok felderítését és elemzését, és azokból riportok és
dashboard-ok készítését, anélkül, hogy ehhez technikai szakember segítségét kellene kérni. A
Cognos Analytics környezet, így maga a Cognos portál is úgy lett kialakítva, hogy azt az üzlet
minden egyes szintje és szelete tudja használni, és éppúgy támogatja a szakterületi riport
szolgáltatást, mint a teljes vállalat működését átfogó riport megoldásokat.
Az IBM Cognos Analytics gazdag diagram készletet nyújt az alapcsomag részeként. A diagramok
rendkívül jól testre szabhatóak (egyedi paletta, magyarázatok, skála, jelölők, trendvonalak,
interaktivitás: lefúrás, szűrés, stb.)

29

D1RSFLL

IBM Planning Analytics Express User Authorized User
Ucense ± SW Subscription & Support 12 Months

30

D0ESULL

31

D0ESWLL

IBM Planning Analytics Express Connector per Install
License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Planning Analytics Express Cognos Analytics Consumer
User Authorized User License + SW Subscription & Support ;
12 Months

32

D0AVMLL

.
.

33

EO7PMLL

37

D1WRELL

IBM Planning Analytics Express Administrator Authorized
User License + SW Subscription & Support 12 Months
IBM Cognos Express Connector for Performance
Management per Install Annual SW Subscription & Support
Renewal

30

.

IBM Data Science and Business Analytics Platform 1000
Flexpoints License ± SW Subscription & Support 12 Months

A fenti tételek konfigurációjával egyenértékű termékek esetén az alábbi minimum
paraméterekkel kell rende/kezni:
Q
Integrált üzleti tervező megoldás, ami tartalmaz büdzsé tervezést, előrejelzést és szimulációt
Q
Támogatja a tervezés közbeni csoportmunkát
Q
Rendelkezik memória alapú legalább ő4bit-es kalkulációs motorral
Q
Támogatja az MS Excel-t, mint interfészt
Q
Képes multidimenziós modelleket kezelni
Q
Könnyen használható önkiszolgáló felületeken lehet az eszközt használni
Q
Ugyanilyen web-es felületeken lehet az adminisztrációs feladatokat végrehajtani
Q
Támogatja az LDAP alapú címtárakat
Q
Fejlett biztonsági megoldás biztosítja a teljeskörű auditálhatóságot
Q
Az eszköz elérhető felhő és on-premise kiadásban is
Lehetővé teszi több üzleti intelligencia megoldás egyidejű, valamint akár időben egymás utáni
használatát legalább az alábbi területeken:
o
Üzleti teljesítmény tervező: büdzsé tervezés, szimuláció, allokáció, visszamérés
Üzleti intelligencia megoldás: riportolás, adatvizulázió, vezetői információs rendszer
• Prediktív analitikai eszköz: adatbányászat, statisztika, szöveganalitika
46
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a

Üzleti döntés optimaIiz~ció: matematikai solver motor és fejlesztési keretrendszer
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3.17 Verziókezelés és teszt menedzsment
Leírás:
A Verziókezelés és tesztmenedzsment megoldások az összetett, egymástól függő alkalmazások,
infrastruktúra-változások és több alkalmazás egyidejű telepítésének felügyeletét kezeli. Ez
lehetővé teszi, hogy az életciklus-modell minden szakaszában megtervezze, végrehajthassa és
nyomon tudja követni a kiadást. Támogatják az alkalmazások telepítésének automatizálását a
környezeteken keresztül. Megkönnyítik a gyors visszacsatolást és folyamatos szállítást az agilis
fejlesztésben, miközben biztosítják a gyártás során szükséges ellenőrzési nyomvonalakat,
verziószámokat ésjóváhagyásokat.

87

D11SCLL

90

DOPS7LL

91
92

:~

DOPTVLL
D12U iLL

IBM UrbanCode Release Floating User Single Install License +
sw subscription & Support 12 Months
IBM Rational Test Workbench Authorized User Single Install
Ucense ÷ SW Subscription & Support 12 Months
IBM Rational Performance Test Server Processor Value Unit
IBM UrbanCode Deploy Session per Simultaneous Session
License + SW Subscription & Support 12 Months

A fenti tételek konfiguráciájával
paraméterekkel kell rendelkezni:

egyenértékű

termékek

esetén

az

:
700

:

alábbi minimum

e

Támogassa a telepítési folyamatok automatizálását.

a
a

Biztosítsa a release-ek nyilvántartását és menedzselését.
Támogssa az automatizált teszt esetek elkészítését és végrehajtását.

a

Biztosítson Record and Replay funkciót a teszt esetek elkészítéséhez.

a

Legyen lehetőség funkcionális, regressziós, prefromancia és integrációs tesztek elkészítésére.
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2sz. melléklet

NISZ
TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Hely:

Készült

I

Dátum:
Jelen vannak;
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(aTIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(aTlBjóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
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
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Devizanem:

Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (1)
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Megrendelő képviselője (2)

Ph

Ph
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NISZ
3. sz. melléklet
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Inter-Computer4nformatika Számítástechnikai és
Kereskedelmi Zrt.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Inter-Computer-Informatika Zrt

Cé~ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):

01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Kapcsolattartó adatai
Név: Róth Dániel

Uniós adószám: I{U12857074

Telefonszám: ±36 30 776 5080

E-mail cím: daniel.roth@intercomputer.hu

Beosztás: kereskedelmi képviselő

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 1 18 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irá nyítószám, város, utca, házszáin): 1075
Budapest, Károly krt. 3/a
Számla küldési

Vevó’ partner esetében a következá’ket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszá 77?):
Számlavezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10700347-26594608-51100005 Bankszámla devizaneme: HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban

NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Onszámlázás [áfa lv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~,(h)]:

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

NEM
Fordított adózás [áfa lv.
l69.~.(n)]: NEM
Milyen tevékenység alapján:

fejezet, 169,~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: NEM

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

Dátun

NEM

Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. tön~ny]:
NEM

Cégszerű aláírás:
PH
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4. számú melléklet
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzék&
1.
A közbeszerzési eljárásban nevesített alváflalkozó(k):
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett’
-

-

-

Vállalkozó a szerződés
alvállalkozó(ka)t. 2

teljesítésébe

köteles

bevonni

a jelen

pontjában

megilevezett

2.
A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:...’.....
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata’
b) Alváflalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’

-

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.

I
2

Szerződéskötésig kéijük kitölteni.
Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. ~ (9) bekezdése szerinti eset fennáll.
9-)

5. számú melléklet

a

nyilvántartási számú szerződéshez
34-NY6 Licencinformációs adatlap +6.0

Licencinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adáügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

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

Termékinformáciák
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, 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:

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

Users
Core
Nem
Nem

______

______

_______

-

j Nem
______

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem
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Server
+ CAL
Egyéb

_______

L

Kitöltési útmutató
Nyilván tartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Tennék?nformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftverterniék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftverterniék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A tennék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A szánUán szereplő nettó egységár a száinlán feltüntetett
pénznemben.
Devizanem: (p1. HIJF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg. amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultsúgának kezdő dátuma.

Metrika: A termék heencelésére vonatkozó gyártói metrika.
54

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy soüware assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legMssebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoft’verkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoüver használat megengedett (p1.: enterprise vs
standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámÚ szoűver 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

))

D24XJLL

DIYGZLL

Dl X75L1.

License -I- SW Subscription
& S u pport 1 2 Months

Annual SW Subscription &
Support Renewal

Annual SW Suhseription&
Support Ret tewa

IBM Cloud PaR for
Applications Virtual
Processor Core License ÷
SW Sttbscription & Support
12 Months
IBM Cloud PaR for Data
Enterprise Ed it i on per
Virtual Processor Core
License + SW Subscription
& Support 12 Months

IBM Cloud PaR for
Applications Virtual
Processor Core Annual SW
Subscription & Support
Renewal
IBM Cloud PaR for Dala
Enterp rise Ed i I ion per
Virtttal Processor Core SW
Subscription & Stipport
Renewal t2 Months
I 131W Integrated Analytics
System MLIOO2.003 per
Appliance Install Annual
Appliance Mainteaance -I
Subscription and Support
Rene’val 12 Months
IBM lntbSphere Information
Server for Data Integrati on

IBM Cloud PaL for
Ap Pl ica t ions V irt ua I
Processor Core Annual SW
Stibscripuoa & Stipport
Renewal
tIM Clotid ‘ak for Data
Enterprise Ed it ion per
Virtual Processor Core SW
Stthseriptiun & Suppor
Renewal 12 Ktonths~__
I 13M Integrated A,iallie~
System Ml 002—003 p~
Appliance lustal Annual
App Ii nnce Mai ntena nec
S ti bseri pt ion a id Sn ppo rt
Renewal 12 Months
IBM InlbSphere Inforniation
Server br Data Int eg rat i O I
for Data W areho u sing
Processor Value Unit (P\’U)
Annual SW Subscription &
Support Rencu al

IBM tntegrated Analytics
System M4002-003 per
Appliance Install Appliance
+ Subscription and Support
12 Months
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EOQBÓLL

48

EOPD4LL

9

EOP8ZLL

10080

EOIBELL

IBM InfoSphere Information
S en’er for Data In tegrat ion
DI 1138CL

tor Data Warehousing
Processor Valtie Unit (PVU)
License + SW Subscription
& Support 12 Months

for Data Warehotising
Processor Value Unit (PVU)
Annual SW Subscription &
Suppor Renewal

‘18

EOQI3ÓLL

‘18

EOPD’ILL

EOPSZI.t.

0800

EOIBELL

-~

Sat)

Összeseii ár (tiettó~2: 1 820 000 000 Ft

Nyilatkozom

I.

továbbá, hogy nyertesség esetére Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét az alábbi (itemezés alapján kéri megfizetni:

az első 12 hónapos időtartamra és a licencek vételára a nettó ellenszolgáltatás 61,00%-a, amely 1.1 10.200.000,-- VI ÁFA.
azaz egyrnilliárd-száztízmillió-kétszázezer forint ± általános forgalmi adó,
2. gyártói terméktámogatás a második 12 hónapos időtartamra a nettó ellenszolgáltatás 19,50%-a, amely 354.900.000,- Ft -I- AVA. a/a!
háromszázötvennégymillió-kilencszázezer Forint + általános forgalmi adó,
gyártói terméktámogatás

‘ Az itt megadott Úr írandó a Felolvasólap ‚Nettó njánlati Úr niindösszesen” sorába

3 Elsö áv: az ajánlati ár 50-65%. másodil~ ás harmadik óv a foinmaradó nettó ajánlati Úr egyenlő rászletek-ben, legfe~ebb 5% eltárássel.

3. gyártói terméktámogatós a harmadik 12 hónapos időtartamra a nettó ellenszolgáltatás 19,50%-a, amely 354.900.000,- Ft +
háromszázötvennégymillió-kilencszázezer forint + általános forgalmi adó.

Á VA.

nin/

Az ajánlat itt fel nem tüntetett érdemeket nem tartalmaz, és az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a műszaki leírásban és a szerződéstervozetben ri$gzIMIel’
szerinti teljesítésből adódó valamennyi költséget.
A megajánlott termékek nettó árát 27% ÁFA terheli.

‚

Budapest, 2019. december 3.

L

Inter-Computer-h~formatika Zrt.

IBM Ireland Product Distribution Limited
IBM House
Shelbotrno Road
Ballebridge
DublIn 4, Ireland

.

Head office in the Netherlands

Producer’s Authorization Form

To: Inter-Computer Informatika Zrt.
Name of tender in Hungarian: IBM gyártói szoftver licence támogatás beszerzése 36 hónapra (IBM ELA) in
English Procurement of licence support regarding IBM manufactured software for 36 months (IBM ELA) (id.
Number: EKR001223062019)
WHEREAS, IBM Ireland Product Distribution Umited and/or its parent company and affiliates, an
established and reputable producer of software hereby confirms that Inter-Computer Informatika Zrt.
registered address at 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1. is currently entitled to market in Hungary
in the construction of above tender, the following products of the Producer:
IBM Software Products
WHEREAS, IBM Ireland Product Distribution Umited and/or its parent company (including International
Business Machines Corporation) and affiliates, an established and reputable producer of software hereby
authorizes Inter-Computer-Informatika Zrt. to provide to the contracting authority with the licenses which are
subject of the contract (hereinafter Contract) to be concluded as a result of the procedure under reference
number EKR001223062019 by way of handing over the IBM proof of entitlement if Inter-Computer
Informatika Zrt. is having a valid Business Partner Agreement during the term of the Contract.

When marketed by Inter-Computer Informatika Zrt., these products are subject to Producer’s end
user license and warranty terms, specified in the applicable agreements, IBM International Passport Advantage
Agreement (“IPAA”) available at https:I/www,ibm.comlsoftware/passportadvantape/pa agreements.htn,l.,
International Program License Agreement
https://www-03.ibm.corn/software/sla/sladb.nsf/pdf/ipla/$file/ipla en. pdf.
If IBM needs to process personal data during support, it will be handled in accordance with GDPR
pursuant to IBM Data Processing Addendum (DPA) and its Exhibit (DPE) available here
httos :/Iwww. ibm .com/su noortícustorner/csol/terrns/?cc=hu#deta il-document.
https ://www.i bni .com/sup port/pages/su 000rt-priva cv-tss-d pa-exhibits

Inter-Computer Informatika Zrt., has been accepted by IBM to source IBM SW Products from authorized IBM
Distributors, based on information provided by Inter-Computer Informatika Zrt. This confirmation does not
constitute any representation by IBM of the status or qualifications of Inter-Computer Informatika Zrt.
Sincerely,
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REVIEWED
By Karl Mitchell at 2:32 pm, Nov 27, 2019

IBM Ireland Product Distribution Limited
IBM House,
Shelbourne Road,
Ballsbridge,
Dublin 4

ire/and

The head office of IBM lretasd Product Distnbution Linsited sat .Iohan Huizinga laan 765, 1066 VH, Amsterdam, the Netherlands. IBM Ireland Product Distribution Limited isa company
incorporated and existing uisder the laws of else Republic ot Ireland and is registered with the Dutch Chamber of Cans nserce in Amsterdam with number 14298S43. IBM Ireland Product
Distribution Limited is registered ‚‘~stts the Companies teg intration Office in Dublin wiIh registered address IBM House, SIseib ourne Road, Baltsbridge, Dublin 4. Ireland, wiih nunsher
B2S~5, Directors: B. Lassnsats (Anserican). B Tumbult lAuetralian), J. Nolden (Dutch), and J Vrebeelc tDutch).

IBM Ireland Product Dintribution Limited
(IBM Írország Termókíorgalmazó Kft.l

‘

lgMHoijse
Shetboume Road
Batlabridse
DublIn 4, Írország
Központi Iroda . Holtandia

Gyártói Engedély Formanyomtatvány
Az Inter-Computer Informatika Zrt. részére!
A pályázat tárgya magyar nyelven: IBM gyártói szoftver Licence támogatás beszerzése 36 hónapra (IBM
ELA) angol nyelven: Procurement of licence support regarding IBM manufactured software for 36 months
(IBMELA) (azonosítószám: EKROO1 223062019)
Az IBM Ireland Product Distribution Limited és/vagy anyavállalata és leányvállalatai, mint
elismert és megalapozott hirnéwel rendelkező szoftver-gyártó, ezúton megerősíti, bogy az InterComputer Informatika Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.) a fenti pályázat
keretében jelenleg Jogosult a Gyártó alábbi termékeinek értékesítésére:
IBM Szoftver Termékek
Ezen termékek Inter-Computer Informatika Zrt. általi értékesítésére a vonatkozó
megállapodásokban meghatározottak szerint a Gyártó végfelhasználói licenc- és jótállási feltételei
irányadók.
Az
IBM
Nemzetközi
Passport
Advantage
Szerződés
(1PM”)
httns://w’&cw.ibm.com/software/passportadvantape/pa agreernents.htrnl. URL alatt, a Nemzetközi
Program
Licenc
Szerződés
a
httns:/lwww
03.ibmcolll/software/sIa/sladb.nsf/Ddf/iDIa/$file/ipIa en.pdf URL alatt érhető el.
Az Inter-Computer Informatika Zrt. az általa rendelkezésre bocsátott tájékoztató és az IBM felhatalmazása
alapján Jogosult az engedéllyel rendelkező IBM Forgalmazóktól az IBM SW Termékek beszerzésére. Jelen
írásbeli megerősítés nem Jelenti az IBM részéről az lnter-ComputerlnformatikaZrt. státusának vagy
képesitésének bármely módon történő képviseletét.
Tisztelettel:

)y,y ‚4 Jii*
‚‘„ ~

I REVIEWED

Karl Mitchell at 4:01 pm, Nov 22, 2019
Felülvizsgálta Karl Mitchell 2019. november 22.
napján 16 óra 01 perckor.

olvashatatlan aláírás
IBM Ireland Product Distribution Limited
nyilvántartási szám: 92815
IBM Ireland Product Distribution Limited
IBM House
Shelbourne Road,
Ballsbridge,
Dublin 4
Irország

Az IBM inland Product Pia” ibutizas Lnnited Lozponta arodápánal, came: hInni’ Huszancolaan 765. 1066 VH, Amozte, dn,si, Hollandia. Az Ireland Product Pints butron Located ac
Lo:táraaná5 tonényi nzrrnnt létrehozott At műkodő tazdanáta taananág, amelyel a: amszterdami Holland keaeokedetmt Kamara 342°8543 azAz, alatt tart ‚nyomán Az Irelasad Product
Distribution Limited a dubliai Cognyil”antartászrt PoloIst Hi’ atalnál 92815 ozáinon bejegyzett ruruatag, szol,hclyo: IBM House. 56cl bourne Road, Batlabrndoo. Dublin 4. Irorozeg.
Igazgatót: B. Lantroan lamerstail, B. Turebutl mautztrál), J. Holdon (hollandi, and J Vorboolo thoIIaasdl.

IBM Magyarországi Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Fax: 382-5501
Postaclm: 1507 Budapest, PL 73.
Honlap: www’ibm.com/bu

Gyártói

nyilatkozat

Az IBM, mint gyártó által nyilatkozattételre jogosított IBM Magyarországi KR (1117 Budapest,
Infopark, Neumann János u. L) cégjegyzésre jogosult képviselőjeként a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő
nevében ás javára eljárva a Digitális Kormányzati Ogynökség Zrt. (továbbiakban: DKU) által
indított „IBM gyártói szoüver licence támogatás beszerzése (EKR001223 062019,)” tárgyban a
Kbt. második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az
Inter-Coniputer-Inforrnatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártköruíen Működő
Részvénytársaság (székbely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt, 1.;
cégjegyzékszám: 01-10-044769) / a továbbiakban Társaság! ajánlata kapcsán az alábbi
nyilatkozatot tesszük.
Visszaigazoljuk, bogy az IBM mint gyártó feljogosítja az Inter—Computer—Informatika Zrt—t,
hogy az EKR001223062019 hivatkozási számú eljárás eredményeképpen kötendő szerződés
tárgyát képező liecnceket biztosítsa az ajánlatkérő részére. A csatolt az IBM Ireland Product
Distribution limited vállalat
mint az IBM vállalatesopoi-tjában az európai ügyFelek
teldntetében Licenebeadó által kibocsátott igazoláson szerepel tárgybani tender megjelölése
továbbá, hogy a tenderben megjelölt valamennyi IBM szoftvcrtermék licene
viszontértékesítésóre jogosult az Inter—Computer—Informatika Számítás(ccbnikai 65
Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Ezt a nyilatkozatot az IBM Ireland
Product Distribution limited a saját valamennyi IBM kapcsolt vállalata tekintetében tette, Így
a végső szerzői jogi tulajdonos nevében is. Az International Business Machines Corooration,
mint szerzői Jogi tu]ajdonos
nem ad ki ilyen nyilatkozatot, mert az Európai
szoftverdisztribúeióban az IBM Ireland Product Distribution Limited vállalat vesz részt és íija
alá a liceneigazolásokat, amelynek átadására tendernyertessége esetén az Inter—Computer—
Infonnatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Feljogosított.
Minden viszonlértékcsítés feltétele bogy az IBM Business Partner a szerződés
tcljcsításekor érvényes IBM Business Partneri Megállapodással rendelkezzen.
Az Inter—
Computer— Informatika
Számítástechnikai
és
Kereskedelmi
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság a nyilalkozat kiadásának napján rendelkezik ilyen Megállapodással.
-

Budapest, 2019. novem her 26.
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