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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Ban]cszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001,
képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között:
az 5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 200082, székhely: 1142 Budapest, Szihalom u. 7., céget nyilvántartó
cégbíróság neve:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-043883, adószám:
12402179-2-42, Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005, képviseli: Kocsis László
vezérigazgató), és
a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(KEF azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 97., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-461038, adószám:
12048898-2-43, Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285, képviseli: Nemes Csaba
ügyvezető), és
az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely:
1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-44, Bankszámlaszám:
109l8001-00000057-22480051, képviseli: Kucska Arpád vezérigazgató), és
az Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KEF
azonosító: 200191, székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119., céget nyilvántartó cégbíróság
neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-875754, adószám: 13835462-2-41,
Bankszámlaszám: 10300002-10317104-49020013, képviseli: Orbán Előd István ügyvezető),
és
a Datron Távközlési Zárkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 201327,
székhely: 1105 Budapest, Martinovics tér 4. 01., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-048021, adószám: 24149903-2-42, Bankszámlaszám:
14100608-20969849-01000004, képviseli: Rácz József vezérigazgató), és
a Soloron 40 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 201263, székhely:
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-140407, adószám: 01-10-140407, Bankszámlaszám:
12010659-01658052-00100008, képviseli: Ujbegyi András vezérigazgató), és
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a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 100032, székhely: 1037
Budapest, Montevideo u 8., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-10-04499, adószám: 12011069-2-41, Bankszámlaszám: 1200100800164262-02100004, képviseli: Jászai Gellért Zoltán igazgatósági tag)
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a Jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen
működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
I.
Előzmények:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) szám alatt
aközpontosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények
részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
—

KM azonosítószáma: KMO1O1-01 1O1TBTI7
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.
KM keretösszege: 20.000.000.000 forint ± ÁFA.
„.

A Felek megállapodása
1.

A szerződés tárgya, mennyisége:

1.1. Vevő a Kbt. 105. * (2) bekezdése b) pontja szerint verseny újranyitással, közbeszerzési
eljárást folytatott le a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00004 azonosítószámú,
„Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (G0vCA) kiterjesztése” című projekt keretében
„Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó HSM (Hardware SecurityModule) eszközök
és kapcsolódó licencek beszerzése (2. fázis)” tárgyban, mely eljárásnak a nyertese Eladó
lett.
1.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő célja a GovCA szolgáltatás keretében kiadott
kulcsok képzéséhez használt kriptográfiai algoritmus cseréje, ami a teljes szolgáltatási
architektúra felülvizsgálatát, módosítását vonja maga után. Az Új kulcsképző algoritmus
kezeléséhez a szolgáltatáshoz jelenleg használt HSM-ek nem mindegyike alkalmas, ezért
Új HSM-ek, illetve a meglévő HSM-ekhez kapcsolódóan kiegészítő licencek (ECC
activation) beszerzése szükséges. Ennek érdekébenVevő megrendeli Eladó pedig vállalja
a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti Közbeszerzési Műszaki leírásban (a beszerzési
eljárás Műszaki leírása és Eladó műszaki ajánlata) részletezett eszközök és licencek
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(együttesen: termékek) szállítását a Közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott
paraméterekkel és darabszámban.
1.3. Eladó feladata továbbá az 1.2 pontban meghatározott termékek 12 hónapos
terméktámogatása (support) a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás
2.2.3 pontjának megfelelően.
1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésének része a jótállási idő alatt a jelen
szerződés 8. fejezetében részletezett garanciaszolgáltatások nyújtása.
1.5. A szerződés hatályba lépésének a feltétele a mindkét fél általi aláírása.
2.

Az Eladó jogai és kötelezettségei:

2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a Jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti
Közbeszerzési Műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfelelő, 4. sz. melléklet
szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását a 4.1.4.2. pontban meghatározott határidőnek megfelelően, az 5.1. pontban megadott
telephelyre teljesíteni.
2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadásra kerülő eszközök a gyártónál
kizárólag csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek.
2.3. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és
teljeskörűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos
magyar jogszabályokat, előírásokat, az érvényes hazai és ágazati szabványokat a
Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

3.

A Vevő jogai és kötelezettségei:

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

4.

—

A szerződés teljesítésének véghatárideje:

4.1. A jelen szerződés alapján az Eladó köteles a Jelen szerződés tárgyát képező eszközök és
licencek szállítását teljesíteni legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 35
napon belül. Vevő előteljesítést elfogad, de az előteljesítés időpontjáról Eladónak
előzetesen egyeztetnie kell és csak Vevő írásbeli hozzájárulása esetén van rá lehetőség.
Előteljesíteni a teljes szerződéses mennyiségre lehet egyidejűleg.
3

4.2. A jelen szerződés alapján az Eladó köteles a jelen szerződés keretében a jelen szerződés
1. számú mellékletét képező műszaki leírásban meghatározott terrnéktámogatás (support)
szolgáltatást nyújtani az átadást követő 12 hónapig.
5.

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

5.1.

A teljesítés helye:
Eladónak a jelen szerződés 4. számú mellékletében szereplő termékeket és a
termékekhez kapcsolódó dokumentumokat 1148 Budapest, Róna u. 54-56.MIG/földszint/l4. címre kell leszállítania. Vevő a termékek átvételét előre egyeztetett
időpontban hétfőtől-csütörtökig 8.00 és 14.00, pénteken 8.00 és 12.00 óra közötti
időszakban biztosítja.

5.2.

A teljesítés módja és ellenőrzése

5.2.1. Eladó a termékek leszállításának megkezdéséről legalább 3 munkanappal korábban
köteles Vevő 12.1 pontban meghatározott kapcsolattartóját írásban értesíteni, megadva
azt, hogy mely termék(ek) szállítására kerül sor. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék(ek) tényleges átvételét a leszállítást
követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.2.2. A jelen szerződés tárgyát képező eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban, gyári csomagolásban, a teljesítés helyére a teljesítési határidőn belül
köteles leszállítani szállítólevéllel.
Eladó köteles vonalkódos, leltárszámos matricát elhelyezni minden eszközre a
szállítást megelőzően. A matricát Vevő biztosítja a szerződéskötést követő második
munkanapon. Eladó az 5.2.1. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles a
felragasztott matricák és az eszközök gyári számát összerendelő elektronikus és papír
alapú listát az Ajánlatkérő részére átadni, melynek valamennyi eszköz vonatkozásában
az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
eszköz megnevezése,
gyártói termékkód,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
-

-

-

A matricákat az eszköz hátuljárajól látható helyre kell feltenni úgy, hogy az eszköz
üzemszerű működésben zavart nem okozhat és az eszközön elhelyezett egyéb
azonosító jelzést nem takarhat le és a szerver megbontása nélkül (amibe beszerelésre
kerül) is olvasható legyen.
5.2.3. Az 5.1. pont szerinti teljesítési helyen a szállítás 5.2.1. pont szerint előre egyeztetett,
de a 4.1. pontban meghatározott teljesítési határidőn belüli időpontjában a Vevő
részéről az eszközök átvételére jogosult személy ellenőrzi, hogy
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett
mennyiséggel,
a leszállított mennyiség megfelel az összerendelő listában szereplő
mennyiségnek,
-

-
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-

-

Eladó jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott eszközöket
szállította-e Ic (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és
darabszám szerint),
a szerződésszerű teljesítés feltételeként meghatározott és a teljesítés részét
képező, az 5.2.4. pontban meghatározott dokumentumokat az Eladó
hiánytalanul átadta-e.

5.2.4. Az Eladó a szerződésszerű teljesítés részeként, az eszközök leszállításával egyidejűleg
az alábbi dokumentumokat köteles Vevő képviselője részére átadni:
• Az eszközök rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okirat,
dokumentum különösen:
o Hardverüzemeltetési dokumentáció,
o magyar vagy angol nyelvű műszaki dokumentáció.
5.2.5. Az 5.1. pont szerinti teljesítési helyen a szállítás előre egyeztetett, de a 4.1. pontban
meghatározott teljesítési határidőn belüli időpontjában a Vevő részéről a licence
átvételére jogosult személy ellenőrzi, hogy
a leszállított mennyiség megegyezik-e az I. számú mellékletében meghatározott
mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott licenceket szállította
e le,
a szerződésszerű teljesítés feltételeként meghatározott és a teljesítés részét képező
licencigazolás eredeti példányát az Eladó hiánytalanul átadta-e.
-

-

-

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

/~“
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-

-

-

-

Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett teljesítés legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
Vevő kifejezett nyilatkozata, bogy a teljesítést átveszi-e vagy sem,
Felek képviselőinek aláírása.

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

-

-

-

-

-

5.2.10. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre a Felek ismételt átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre az 5.2.l-5.2.9.pont, valamint jelen pont
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
5.2.11. A teljesítés igazolására jogosult személy az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását
követő 15 napon belül ellenőrzi, hogy az elfogadásra felajánlott teljesítés megfelel-e a
jelen szerződésben foglalt feltételeknek, az ajánlatnak, az ajánlati dokumentációnak, a
műszaki leírásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványoknak, és Vevő
a szerződés teljesítésének elismeréséről a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező
Teljesítést Igazoló Bizonylatot a továbbiakban 1W
állít M vagy az elismerés
megtagadásáról ezen határidőn belül írásban köteles nyilatkozni.
—

—

5.2.12. Vevő a szerződés teljesítésének elismerését megtagadhatja az
bármelyikének fennállása esetén:
Eladó nem vagy nem teljeskörűen a jelen szerződés 5.2.5.
szállította le az eszközöket, vagy
az Eladó nem adta át Vevőnek az 5.2.4. pontban
dokumentumok valamelyikét, vagy
valamely eszköz matricázása nem felel meg az 5.2.2. pontban
előírásnak, vagy
az eszközök valamelyikén külső sérülés látható.

alábbi esetek

-

pontja szerint

-

meghatározott

-

meghatározott

-

5.2.13. Eladó a teljesítés elismerésének megtagadása esetén köteles a vevői kifogás alapján a
kifogásban jelzett hiányosságot kiküszöbölni a Vevő által megállapított észszerő
póthatáridőre.
5.2.14. Vevőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a
minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik (Ptk. 6:127. ~ (2)
bekezdés).
5.3. A teljesítés igazolás rendje:
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A Vevő az 5.2.11. pont szerint jelen szerződés 2. számú mellékletét képező T]B-et állít ki
Eladó részére, amellyel Vevő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállítólevél, átadásátvételi jkv.) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket az Eladó leszállította, az
5.2.4. pontban meghatározott dokumentumokat átadta. A Vevő igazolja, hogy a teljesítés
a szerződés szerinti tartalonmak és minőségnek megfelelt.
5.4. Az Eladó számláját ezen 5.3. pontban igazolt teljesítését követően benyújthatja. A
számlához tartozó kötelező mellékleteit kell, hogy képezze, ezen TIB egy példánya és a
jelen szerződés 5. számú mellékletét képező Licencinformációs adatlap kitöltött
formában. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be a Vevőnek. Jelen
szerződés alapján Eladó, a teljesítés leigazolását követően egy számlát bocsáthat ki Vevő
részére.
5.5. Vevő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy:
Név: Melo Sándor
Beosztás: Senior rendszertervező
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Telefonszám: ±36306952272
E-mail: Melo.Sandor~nisz.hu
és
Név: Liszits Gergely Ferenc
Beosztás: Projektmenedzser
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: +36304887925
E-mail: 1iszits.~er~ely(~nisz.hu
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1 Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg az 1.1.
pontban rögzített projekt keretében.
6.2 A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza.
6.3 Eladót szerződésszerű teljesítése alapján megillető díj teljes összege (Jelen szerződés
értéke) a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján:
nettó 98.983.638,- Ft ± közbeszerzési díj + APA, azaz nettó kilecvemiyolcmillió
kilencszáznyolcvanháromezer-hatszázharmincnyolc forint + közbeszerzési díj ± APA.
A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
különösen tartalmazza (eszközök, licencek esetén) a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a jótállás
költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza
sem termékek sem a szolgáltatások esetén az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A
közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat
köteles szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő
részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
—
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6.4 Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem
illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötőttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
7.

Fizetési feltételek:

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a szerződés teljesítéséért megillető díjra a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.* (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő
által elfogadott és aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat
(továbbiakban T~) (2. sz. melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül
állítki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
7.2. A szerződéses árra az Eladó egy darab számla ellenében, valamint a jelen szerződés 5.3.
pontjában rögzített feltételek megvalósulását követően jogosult. A számlán csak a jelen
szerződés hatálya alá tartozó teljesítések szerepelhetnek.
7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ellenértéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból a „Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GovCA) kiterjesztése KOFOP
1 .0.0-VEKOP-1 5-2015-00004” tárgyú projekt terhéreún. „szállítói finanszírozás”
keretében kerül kifizetésre.
—

7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Eladót adott számla alapján megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan
és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon
belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a
Kbt. 135. * (1), (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a
Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a
hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
7.5. A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) történő beérkezését követő 15 napon belül.
7.6. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
• a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termék/szolgáltatások
megnevezését, VTSZ/SZJ számot, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, fizetési
határidőként 30 napot;
o
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot;
• a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
o
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
8

Cxxvii. törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
.

a projekt azonosító számát (KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-2015-00004)

7.7. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.
7.8. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
iráriyadónak tekintik a Kormányrendeletet.
7.9. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás
keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. * alapján biztosítja
Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a kiállított számlából
kerül levonásra.
7.10. A szállítói előleget
az ÁFA nélküli összeg tekintetében
(az előlegbekérő
dokumentum Vevőhöz való benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító
Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő
részéről elfogadottnak kell tekinteni.
—

-

7.11. A Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.
7.12. Az igényelt előleg kifizetésének esedékességekor az előlegszámla ÁFAtartalmát a
számlával megegyező módon és határidővel a Vevő az Eladónak közvetlenül fizeti meg.
7.13. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát
a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.14. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további
követelményeket határozzon meg.
7.15. A benyújtandó számla mindenkori kötelező mellékletei a Felek teljesítés igazolására
jogosultjai által aláírt T~ (2. sz. melléklet) és a Licencinformációs adatlap (5.sz.
melléklet) kitöltött formában.
7.16. Felek együttesen rögzítik, hogy Eladó Vevővel szemben fennálló követelését nem
jogosult harmadik személyre átruházni, vagy engedményezni, avagy követelését ilyen
módon kielégíteni.
7.17. A szerződéses ár Vevő bankszámlája megterhelésének napjával megfizetettnek
tekintendő. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy
bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének
határideje. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan
felmerülő adókat és illetékeket saját terhére viselni köteles.
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7.18. Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
7.19. Vevő késedelmes teljesítése esetén Eladó a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot számítj a fel Vevőnek, a telj esítésre vonatkozó felszólító levél Vevő
részére történő kézbesítésének napjától. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Vevő számára következményekkel nem jár.
7.20. AzEladó kijelenti, hogy
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Vevő thaladéktalanul értesíti.
7.21. Eladó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály
így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete
Vevő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, Úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

—

8.

JótáHásés termék támogatás:

8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles a leszállított eszközökre a jelen szerződés 1.
sz. mellékletét képező Közbeszerzési Műszaki leírásban részletezett teljes körű jótállást
vállalni az 5.2.11. pont szerint kiállított TJB kiállításának napjától számított 12 hónapig.
Ajótállási határidő kezdetét a teljesítésigazolásban rögzíteni kell.
8.2. A jótállás alapján az Eladó köteles az eszközök Vevő részére történő leszállítását
követően helytállni a hibás teljesítésért.
8.3. Az Eladó az eszközökre az alábbi különös feltételek szerint vállal jótállást:
a) A Vevő hibabejelentését írásban a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg a
12.1. pont szerinti kapcsolattartón keresztül. A hibabejelentésnek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia;
• hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott eszköz termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
.
észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.
b) A hibabejelentést az Eladónak 4 órán belül kell visszaigazolnia.
c) Az Eladónak az a) pont szerint bejelentett eszközt a hibabejelentést követő 8 órán
belül a 4.1. pont szerinti cím alatt javításra át kell vennie (hibajavítás megkezdése).
Amennyiben az Eladó jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő
jogosult a meghibásodott eszköz cseréjét vagy javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét az Eladó viseli.
d) Az Eladónak a kijavításra, illetve az eszköz cseréjére 15 nap áll rendelkezésére.
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e) Az Eladó a javított/kicserélt eszközt munkalappal együtt köteles átadni. A
munkalapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
‘ a megjavított eszköz azonosító adatai (típus, gyári szám), vagy azon
eszköz azonosító adatai (típus, gyári szám), amely helyett Új termék
kerül átadásra, az Új termékazonosító adatai (típus, gyári szám) és a
csere indoka,
o annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás
bejelentése megtörtént,
• hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
‘ hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
. meghibásodás oka.
f) A kicserélt eszköz átvétele során a Vevő kapcsolattartója, vagy a Vevő által kijelölt
képviselő ellenőrzi, hogy az átadott eszközhöz csatolva lett-e a munkalap, valamint,
hogy a munkalapon szereplő adatok megegyeznek-e az átadásra kerülő eszköz
adataival. A Vevő az eszköz átvételét megtagadhatja, ha nem lett hozzá csatolva a
munkalap, vagy a munkalap nem tartalmaz valamennyi g) pontban meghatározott
valamely adatot.
g) A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így
különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget az Eladó viseli.
—

—

8.4. Eladónak a jótállás ideje alatt biztosítania kell a bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentáeióihoz,
hibalistáihoz, szoftver&issítéseihez, valamint a szofWer&issítések díjmentes letöltési
lehetőségéhez a jelen szerződés I. sz. mellékletét képező műszaki leírás 2.2.3 pontjának
megfelelően.
8.5.

Az Eladó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a Vevő
írásbeli utasításai ellenére teljesíti.

9. Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződést biztosító meHékkötelezettsége:
9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített
feltételek mellett és az ott rögzített mértékben köteles késedelmi, meghiÚsulási valamint
hibás teljesítési kötbért fizetni Vevő részére.
9.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett
késedelmes nap után a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %‚ a késedelem 11. napjától
napi I %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó értéke. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.Akésedelmi kötbér a
szerződésszerű teljesítési határidők lejártával válik esedékessé.
9.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés 6.3.
pont szerintinettó értéke. A hibás teljesítési kötbér a szerződésszerű teljesítés
megkísérlésnek napjával válik esedékessé. Vevő jogosult dönteni, hogy a hibás teljesítési
kötbért érvényesíti vagy a szavatossági igényét figyelemmel a Ptk. 6:187. * (2)
bekezdésére.
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9.4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Jelen szerződés olyan okból
szűnik meg, amelyért Eladó felelős, Eladónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A
meghiúsulási kötbér mértéke 25 %. A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés 6.3. pont
szerinti nettó értéke. Szerződő felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt,
ha Vevő a hibás vagy a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire, vagy súlyos
szerződésszegésre figyelemmel, vagy a jelen szerződésben meghatározott egyéb indok
miatt a jelen szerződést elállással vagy azonnali hatályú felmondással megszünteti,
valamint ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, bogy Eladó az 1. sz.
melléklet szerinti Műszaki leírásban meghatározott szállítást saját hibájából csak olyan
számottevő késéssel tudja teljesíteni, hogy emiatt a teljesítés Vevőnek már nem áll
érdekében.
9.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap

tekintetében csak egy kötbér alkalmazható. Vevő választása szerint érvényesíthet kötbért
vagy szavatossági igényt.
9.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. *-ára figyelemmel jogosult a
kötbért meghaladó tényleges, igazolt és közvetlen kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

9.7. A Vevő a kötbérigényekről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét jogosult az
ellenszolgáltatás összegébe beszámítani, amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét a 9.7.
pontban foglaltak szerint nem kifogásolja. A kötbérértesítőben a Vevő köteles feltüntetni
a kötbér jogalapját, a késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér
összegszerűségét és esedékességét.
9.8. Amennyiben Eladó a Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles azt haladéktalanul, írásban
megtenni. Szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, bogy amennyiben az Eladó
a Vevő kötbérigényét az erről való tudomásszerzést követő 5 napon belül, írásban nem
kifogásolja, az a Vevői kötbérigény elismerésének minősül.
9.9. Eladó a hibás, a szakma szabályainak nem megfelelő teljesítésből eredő károkozásért
teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Vevővel szemben.
10. Titoktartás és adatvédelem:
10.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó vállalja, hogy ajelen Megállapodásuk szerinti
feladat ellátása során a Vevőtől kapott vagy a Vevő tevékenységére vonatkozó,
nyilvánosnak nem tekinthető információkat a szerződés hatályának fennállása alatt és
azt követően a KM rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag
Vevő érdekében, a feladat ellátásához használja fel.
—

—

10.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Vevő előzetes,
írásbeli hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket,
amikor azok közlését jogszabály Írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden
adat, jelentés, tervezet, szakmai eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a Vevő
megítélése szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet az Eladó a szakmai
támogatás kialakításához indokolt mértékben ismerhet meg.
10.3, A fenti információk, valamint azok, amelyeket Eladó személyesen a Vevővel
konzultálva a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez fog megszerezni,
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továbbá mindazok, amelyeket az Eladó a megbízás teljesítése során hoz létre, a Vevőt
illetik, azokat a Felek Titkos információnak tekintik, és ennek megfelelően kezelik.
10.4. Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket
az Eladó harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Vevővel munkaviszonyban,
megbízási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket.
10.5. Az Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért.
10.6. Szerződő Felek rögzítik, bogy az Eladó köteles a Vevő adatvédelemmel és
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről
foglalkoztatottait tájékoztatni.
11. A szerződés megszűnése, a felmondás Joga:
11.1 A jelen szerződés megszűnik súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú
felmondással, továbbá a jelen szerződésben vagy jogszabályban biztosított elállással,
valamint a szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem
felelős.
11.2 Ajelen szerződést a Szerződő Felek rendes felmondással nem szüntethetik meg.
11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.4 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
11.5 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott 5zetési kötelezettségének Eladó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.6 A Kbt. 143.* (3) bekezdése alapján, Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
—

—

7.

(
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b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll az 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.
11.7 A Kbt. 143. ~ (1) bekezdése alapján Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint a szerződéstől eláilhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. * alapján Új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. *-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
—

—

11.8 A Kbt. 143. * (2) bekezdése alapján Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a
Ptk-ban foglaltak szerint
attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
—

—

11.9 Az azonnali hatályÚ felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.10 A 11.6-11.8. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11 .11 Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.
12. Kapcsolattartás, értesítések
12.1. Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:
A Vevő részéről:
Név: Soós Brigitta
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: ±36304435407
E-mail: soos.briRittac2iinisz.hu

Az Eladó részéről:
Név: Jáborcsik-Tyitye László
Cím: 1142 Budapest, Erzsébet királyné Útja 125.
Tel: ±36 1 470 6087
Fax: ±36 1 467 7049
E-mail: ljaborcsik(~scinetwork.hu
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12.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult al2.l. pontban meghatározott
kapcsolattartója, az 5.5. pontban meghatározott 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/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
12.3. Értesítések:
Felek megállapodnak arról, hogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy engedélyt
írásban kell átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha
o
o
o

azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az
átvételt igazoló tértivevény kelte, vagy
fax vagy email útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címeikre. A
Felek megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak a jelen cikkely
rendelkezéseinek megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.

12.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett sz iratot nem vette át (sz a feladóhoz nem kereste
jelzéssel érkezettvissza), sz iratot
az ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

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

—

—

—

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

—

13.3. Aimak érdekében, hogy bármely vis major esemény a fentiekkel összhangban a
szerződéses kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként hivatkozási alap legyen, a
jelen szerződés szerinti teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a
másik felet a fenti különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást
indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az illető szerződő Fél
felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények
felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát
is, amennyiben ez felmérhető az adott pillanatban.
13.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, Úgy erről a tényről a másik felet is
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a
mentesülés indokát jelentő különleges körülmények miatti késedelmes intézkedéseket
mikor foganatosítják.
14. Egyéb rendelkezések:
14.1. Eladó köteles Vevő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú
mellékleteként csatolni a Nyilatkozat Partner adatairól (a továbbiakban NYPA) szóló
dokumentumot, rögzítve benne az Eladó számlázási adatait, valamint az esetleges
különös adózására vonatkozó információkat.
14.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a
hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a
hatályos magyar jog az irányadó. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására kizárólag a Kbt. 141.
ában meghatározottak szerint van lehetőség.
14.3. A lcülfőldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajániattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egyeztetés útján rendezik.
14.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.
14.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog
jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen
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szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.7. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá 4 eredeti példányban, melyből 3 példány
a Vevőt és 1 példány az Eladót illet meg. A szerződés 17. számozott oldalból áll.
14.8. Felek rögzítik, hogyjogviszonyukra a KM, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény a Kbt-benszabályozottak szerint jelen szerződés során kötelezően
alkalmazandóak.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek;
1. számú melléklet: Közbeszerzési Műszaki leírás (a beszerzési eljárás Műszaki leírása
és Eladó műszaki ajánlata)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Ajánlattételi lap)
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet; Keretmegállapodás teljesülési igazolás
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.nyílvántartási számú szerződéshez

Közbeszerzési Műszaki leírás a beszerzési eljárás Műszaki leírása és Eladó műszaki
ajánlata
-

Műszaki specifikáció
Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó HSM (Hardware
SecurityModule) eszközök és kapcsolódó licencek beszerzése (2.
fázis)
(Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GovCA)kiterj esztése
projekt)
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1. Bevezetés
A NISZ Zrt. által nyújtott Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatás (GovCA) hazai és uniós
szabályozási környezetében időnlcént felmerülnek változások, aminek következtében a
szolgáltatás működését befolyásoló új feladatokat kell megvalósítani. Ilyen Új feladat a
GovCA szolgáltatás keretében kiadott kulcsok képzéséhez használt kriptográfiai algoritmus
cseréje, ami a teljes szolgáltatási architektÚra felülvizsgálatát, módosítását vonja maga után.
Az Új kulcsképző algoritmus kezeléséhez a szolgáltatáshoz jelenleg használt HSM-ek nem
mindegyike alkalmas, ezért Új HSM-ek, illetve a meglévő HSM-ekhez kapcsolódóan
kiegészítő licencek (ECC activation) beszerzése szükséges az üzemeltetői környezet számára.

2. A beszerzés tárgya, az elvégzendő feladat
Jelen eljárásban az alábbi termékek beszerzése, illetve leszállítása szükséges:
o
.

30 db ThalesnSbieldSolo XC Base HSM (vagy azzal egyenértékű eszköz),
36 db ECC activation licenc

2.1. Általános kikötések a szállított termékekrevonatkozóan
Az ajánlott HSM (Hardware SecurityModule) eszközök csak Új, a szállítást megelőzően sehol
nem használt eszközök lehetnek, melyről az ajánlatban nyilatkozni kell.
2.2. A szállítandó termékek
2.2.1. HSM-ek (KEF eikkszám: NC4035E-B)
Ajánlatkérő jelenleg rendelkezik egy hitelesítés-szolgáltatói rendszerrel, amelynek
kulcskezelési fbnkcióit ThalesnShieldSolo (PCI csatolófelület, F3 értékelési szint, 500 jelű,
hardware verzió nC4033E-500, firmware verzió 2.50.16-3 valamint 6000 jelű, hardware
verzió nC4033E-6K, firmware verzió 2.50.16-3) típusú HSM eszközökkel biztosítja.
Ajánlatkérő a beszerzés keretében ÚjHSM eszközöket kíván beszerezniúgy, hogy az Újonnan
beszerzett eszközök illeszkedjenek a meglévő in&astruktÚrához.Ehhez arra van szükség, hogy
az új HSM-ek kompatibilisek legyenek a jelenleg is üzemelő HSM-ekkel. Az Új HSM
eszközöknek importálnia és használni kell tudni a jelenleg működő HSM kulcstárolójának
(„securityworld”) tartalmát.
Fentieknek megfelelően, jelen közbeszerzés keretében
30db ThalesnShiejdsolo XC Base (PCIe csatolófelület, F3 értékelési szint) vagy azzal
egyenértékű eszköz szállítása szükséges
‘

Ajánlatkérő elvárásai a szállítandó HSM eszközökkel kapcsolatban az alábbiak:
‘

Forma: PCIe csatolófelület
o kialakítás:PCJ Express xl („singlelane”);
o szabvány: PCI Express vl.l vagy v2.0;

‚
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o környezet: legfeljebb 2U rack-be férjen bele.
Követelmények, kompatibilitás (Ajánlatkérő az egyenértéküséget az alábbiakban
felsorolt követelmények mentén vizsgálja):
o Azeszközök legyenek alkalmasak a következő operációs rendszer környezetek
mindegyikében történő használatra:
~ Red Hat Enterprise Linux 6, 7 (32/64bit);
o Az eszköz használatához szükséges szoftvereket az alábbi módok egyikén kell
az ajánlatkérő rendelkezésére bocsájtani:
Egy letöltő link útján
CD vagy DVD adathordozón
o Az eszközök legyenek alkalmasak a következő
kriptográflai funkciók
elérését biztosító interfészek valamelyikének támogatására:
E
PKCS#l1;
~ Java CryptographyArchitecture (JCA);
Java CryptographyExtension (JCE);
E
OpenSSL;
E
nCore API (Thales).
o Az eszközök legyenek alkalmasak a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. által jelenleg is üzemeltetett ThalesnShieldsolo(PCI
csatolófelület, F3 értékelési szint,500 jelű, hardware verzió nC4033E-500,
firmware verzió 2.50.16-3) HSM eszköz kulcstárolójának („securityworld”)
importálására és a benne tárolt kulcsok használatára, illetve az üzemeltetéshez
használt kiegészítőkkel való együttműködésre (meglévő nCipher intelligens
chipkártyával és kártyaolvasóval az adminisztratív feladatok ellátásaés az
adminisztrátorok azonosítása).
o Az eszközök támogassákaz alábbi lenyomatképző algoritmusokat:
E
SHA-2 (256, 384, 512 bit)
o Az eszközök támogassák az alábbi aszimmetrikus kulcstípusokat (azaz legyen
képes aláírást létrehozni velük)
RSA (2048bit, 4096bit)
E
MIST P-256, NIST P-384, MIST P-5211
E
brainpoolP256rl ‚brainpoolP384rl, brainpoolPs 1 2r12
o Az eszközök támogassák az SHA-l algoritmuson alapuló, vagy azzal
egyenértékű véletlenszámok előállítását szimmetrikus és aszimmetrikus
kulcsok létrehozásánál, és támogassák az AES, szimmetrikus kódoló
algoritmust (128, 192 és 256 bites kulcsmérettel),
o Az eszközök támogassák az alábbi aláíró, algoritmusokat:
sha2s6WithRSAEncryption
sha384WithRSAEncryption
sha5 I 2WithRSkEncryption
sha2-with-ECDSA
—

—

‘IETF RFC 5480(2009): “Elliptic Curve Cryptography Subject Public Key Information”.
RFC 5639 (2010): “Elliptic Curve Cryptography (ECC) Brainpool Standard Curves and
Curve Generation’t.
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o Az eszközöknek az alábbi teljesítmény követelményeknek kell megfelelniük:
ThalesnShieldSolo XCBase (PCIe csatolófelület, F3 értékelési szint)
vagy azzal egyenértékű HSM eszköz esetében:
Algoritmus
o 4SA 2K aláírás

Sebesség (legalább)
420 db/másodperc

~SA 4K aláírás

90 db/másodperc

ECC 256bit (NJST P-256)

650 db/másodperc

ajánlott HSM eszközök rendelkezzenek érvényes tanúsítással, az alábbiak közül
legalább az egyikkel:
FIPS 140-2Level 3
E
CommonCriteria EAL4+az alábbi megfelelésekkel: CEN/TS 4192211:2016, CEN/TS 419221-2:2016; CEN!TS 419221-3:2016.
o Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a szerződés keretén belül minden
kiegészítőt, ami a szállítandó HSM eszközök beszereléséhez és használatához
szükséges (p1. chipkártyák és kártyaolvasók).
o Garancia: A berendezésekhez olyan garancia szükséges, melyben a gyártó vagy
a szállító vállalja, hogy a szállítástól számított I éven belüli meghibásodás
esetén az eszközt díjmentesen kicseréli (a meghibásodás j elzését követően a
gyártó vagy szállító által elfogadott dátumtól számított 15 napon belül).

2.2.2.

ECC activation licencek (KEF cikkszám: FE1637L)

Ajánlatkérő a jelen eljárás keretében ECC activation licencek beszerzését is tervezi, egyrészt a
meglévő HSM-jeihez, másrészt a 2.2.1 pontban meghatározott,beszerezni kívánt Új HSM
eszközökhöz:
•
•

2.2.3.

Meglévő HSM-ekhez kapcsolódóan szállítandó ECC licencek: 6db;
Uj HSM-ekhez kapcsolódóan szállítandó ECC licencek:30 db.

Támogatás (KEF-cikkszámok: NC4035E-B-STANDARD,FE1637LSTANDARD)

Ajánlatkérő elvárása, hogy mind a 2.2.1 pont szerinti eszközök, mind pedig a 2.2.2 pont
szerinti licencek vonatkozásában a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötéstől számított I éves
időtartamban támogatást biztosítson Ajánlatkérő részére, az alábbiak szerint:
o
o

•

legalább 5x8 rendelkezésre állású (azaz munkanapokon és munkaidőben elérhető) e
mailes és telefonos termék támogatás.
legfeljebb 8 órán belül válaszadás a felmerült kérdésekben
Firmware és software &issítések rendelkezésre bocsájtása
21

gyártói és egyéb termék támogatási dokumentáció rendelkezésre bocsájtása

2.3. Általános
előírások
az
ajánlathoz
dokumentációval kapcsolatban

benyújtandó

műszaki

Ajánlattevőnek ajánlatában a műszaki megfelelőség igazolása tekintetében fel kell tüntetnie a
konkrét típusmegjelölést.Az ajánlatban a kereskedelmi és jogi követelményeknek való
megfelelőséget igazoló dokumentumok mellett szerepelnie kell az alábbiaknak abban az
esetben, ha a kért termékek helyett egyenértékű termék kerül megajánlásra:
.
‘
o

Az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.
Gyártói vagy szállítói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott eszközök a fenti
követelményeknek megfelelnek.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a HSM eszközökre vonatkozó FIPS vagy
CommonCriteria szerinti tanúsítvány másolatát, valamint annak magyar fordítását.
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NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely:

Dátum:

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása;

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NJSZ
Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

J

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

Képviselő (2) neve, beosztása;
(a TB jóváhagyója)

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

Szállító képviselője

Devizanem:

J

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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LIII ~kVJ IIÍWSJ
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonositó adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
SCI-Hálózat
Távközlési
és 5Cl-Hálózat zRt.
Hálózatintegrációs
zártkörűen
működő
Részvénytársaság
Cé2je2yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
01-10-043883
Adószám:12402179-2-42
I Uniós adószám:HU-12402179
Kapcsolattartó adatai
Név:Jáborcsik-Tyitye László
Beosztás: project manager
Telefonszám:+36 1 470 6087
E-mail cim:1jaborcsik~scinetwork.hu
Cím
Székhely (ország, irányftószám, város, utca, házszám) :Magyarország, 1142 Budapest,
Szihalom utca 7.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca,
házszám):Magyarország, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Vevő partner esetében a következőket is ló kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezeto bank
Neve:CIB Bank zRt.
Bankszámla
száma: 10700024-0450400 1- Bankszámla devizaneme:H(JF
51100005
Különös adózásra vonatkozó ir,fonnációk (adózásra vonatkozótórvények alapján,, az
irrelevans sorban NEM-et ken beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet
szerinti Önszámlázás
[áfa
tv.
tv.
XIIIJA.
fejezet, elszámolás [áfa tv. XV.- 169.*.W]:nem
169.*.(h)]:nem
XVII.
fejezet,
1 69.~.(p,gj] :nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység
alapján
XIII. fejezet]:nem
mentes[áfa
tv.
VI.
1 69.*.(n)] :nem
fejezet] :nem
Milyen tevékenység alapj án:
Milyen tevékenység alapj án:
KATA [2012. évi CXLVI1 KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002.
törvény] :nem
törvény] :nem
törvény] :nem
Dátum
Cégszerű aláírár

(h~ ((
~

SCbNetworkphia.
~.
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Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára3
..

A nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján
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AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJANLATrÉTEU LAP
(A TÁBLÁZATOK SORAI SZABADON BŰVÍTHETŰEK)
„Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó HSM (Hardware Security Module) eszközök és kapcsolódó
licencek beszerzése (2. fázis)” (KÖFOP-1.O.O-VEKOP-1S-2015-00004 Kormányzati Hitelesítés
Szolgáltatás (G0vCA) kiterjesztése projekt)” tárgyú közbeszerzési eljárás a verseny újranyitásával
Ajánlattevő neve és székhelye:
5Cl-Hálózat Távközlési ás Hálózatintegrációs zRt. (1142 Budapest Szihalom utca 7.)
WSH KR. (1117 Budapest, Budafoki üt 97.)
4i6 Nyrt: (1037 Budapest Montevideo u.s.)
Soloron 40 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.)
Datron Távközlési Zrt. (1105 Budapest, Martinovics tér 4. 01.)
Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci dt 117-119.)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)

Budapest 2019. november 19,

Kocsis László vezérigazgató
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt.,
mint a WSH Kft., 4iG Nyrt., 5Cl-Hálózat zRt., Soloron 40 Zrt., Datron
Távközlési Zrt., Enterprise Communications Magyarország KR, EURO
ONE Számítástechnikai Zrt.
közös ajánlattevők nyilatkozattételre meghatalmazott képviselője
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NISZ

Licencinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖ TENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

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

Termékinformácjók
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUE, FUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):
Installation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Metrika:
.

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

Users
Server ± CAL
Core ~ Egyeb
Nem
Nem
~—

I Nem
Nem
Nem
Nem

Dátum
Lícencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Szánilaszám (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, elérbetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapesolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoRverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szofivertennék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett
pénznemben.
Devizanem: (p1. IIUF,EUR,USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
InstaHation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
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Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
ameimyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processorsocket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés :Maintenance vagy software assurance.
Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre 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.
Szoftverkövetés időtartama (maintenancevaüdfrom-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 (crosseditionrights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprisevs
standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgraderights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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