
Szerződés nyilvántartási száma: 1017841

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Kormányzati Adatközpont bővítéseként adatbáziskezelő licenszek beszerzése a
BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „AZ EES bevezetéséhez szükséges informatikai

jellegű fejlesztések” c. projekt vonatkozásában

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
ZrL, Intézményi azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: 01-10
041633, adószáni: 10585560-2-44, számlavezető bank, bankszámlaszám: K&1-I 10403239-00027183-
00000001, képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a:

4iG Nyrt. (Szállítói azonosító: 100139, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 10 044993, adószám:
12011069-2-41, bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004, képviseli: Liriczényi Aladin Adám
és Tóth Béla Zsolt), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

LicensePort Zrt. (Szállítói azonosító: 200518 székhely: 1116 Budapest XI. kerület, Fegyvernek utca
119. 1/8, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01
10 047161, adószám: 23497454-2-43, bankszán,laszám: l1763866-00532884-00000000, képviseli:
Horváth Zsuzsaima), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

EXE Magyarország Zrt. (Szállítói azonosító: 201245, székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 10
049176, adószám: 25857294-2-41, bankszámlaszám: 1 1705008-2l425563-00000000, képviseli: Cseh
Tibor és Dr. Muraközi Gergely) mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

TRACO Zrt. (Szállítói azonosító: 100192, székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01 10 044095,
adószám: 11856403-2-43 ‚ baakszámlaszám: l0102244-50796800-02000001, képviseli: Keller
István), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Grepton Informatikai Zrt. (Száflítói azonosító: 100231, székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán
kit. 48-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi To~~rvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám:
0110 044561, adószáni: 12613056-2-42, bankszámlaszám: 109l8001-00000005-72280004, képviseli:
Koppány Tamás Kornél), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Delta Systems Kft. (Szállítói azonosító: 200224, székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáin: 01 09
882938, adószám: 13978774-2-41, bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006, képviseli:
Pércsi Levente Gábor), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

CompuTREND Zrt. (Szállítói azonosító: 200760, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A, céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cég~egyzékszám: 01 10 049093
adószám: 25809772-2-43, bankszámlaszám: 1 0l03805-51054336-0000000l, képviseli: Horváth
Barbara). mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

(Vevő és Eladó továbbiakban e~ütt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
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I. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 023-039103; KE-141 1/2017 szám alatt, a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó h~tézmények részére „Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS
szoftverlicencek bó’vítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, csereje, és Új
szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások te(jesítése” tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző
és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMOISLICI7
KJVI aláírásának dátuma: 2017. augusztus 1.
KM időbeli hatálya: 2020. július 31.
Klv[ keretösszege: 20.000.000.000 forint ± Afa.

1.2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a
Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörííen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban DKU rendelet) 2019. október 3 l-én és november 1-jén hatályba
lépett módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zrt. (továbbiakban:
DKU Zrt.) a 1CM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

1.3. A DKŰ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2)
bekezdésének c) pontja alapján „Kormányzati Adatközpont bővítéseként adatbáziskezelő
licenszek beszerzése a „BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „AZ EES bevezetéséhez
szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című projekt vonatkozásában” tárgyában
folytatott le közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai
beszerzési igényének kielégítése érdekében.

1.4. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és
az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést —

meghatalmazás alapján— a(z) összes közös ajánlattevő nevében hja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

1.5. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint ajelen szerződés I.
számú mellékletében (műszaki leírás) foglaltakat.
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2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő—hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Kormányzati Adatközpont bővítéseként adatbáziskezelő licenszek beszerzése a „BBA
2.ó.3/11-2019-0000l azonosítőszámú „AZ EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű
fejlesztések” című projekt vonatkozásában” tárgyú eljárás szerződése alapján Vevő
megrendeli és megveszi, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő
tennékek (Oracle licenszek) szállítását és biztosítja az azokhoz kapcsolódó 12 hónap jótállási,
gyártói támogatás szolgáltatást a 2. számú mellékletben (a továbbiakban: Megrendelt tennék- és
árlista) meghatározott mennyiségekben és árakon. A továbbiakban a tennék megnevezésen a
szolgáltatást is érteni kell.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a 4iG Nyrt. (székhely: 1037
Budapest, Montevideo u. 8’) teljesíti’

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Vevő a 135. * (12) bekezdése alapján kiköti, hogy ajelen szerződés hatálybalépésének feltétele
a) annak mindkét fél általi aláírása, és
b) a 135/2015. (VI. 2.) Konn. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. mellékletének 1.3.2.
(m) bekezdésének megfelelően a BBA alapjaiból származó támogatások felhasználásáért felelős,
jogszabályban ellenőrzésre feljogosított Felelős Hatóság vagy más szerv által kiállított támogató
tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány, jelentés vagy írásos vélemény megléte, valamint
c) az eljárás fedezetét biztosító BBA-2.6.3/ll-2019-00001 azonosítószámú „AZ EES
bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című kiemelt projekt Támogatási
Szerződésének aláírása a Vevő, mint támogatást igénylő és a Felelős Hatóság, mint Támogató
között vagy— a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadása esetén — a Vevő kifejezett nyilatkozata.

3.2 A szerződés hatályba lépéséről Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Eladót. A 3.3. pont
szerinti teljesítési határidő a Vevő értesítésének Eladó általi kézhezvételének napjától
számítandó.

3.3 Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő,
2. számú mellékletben nevesített licenceket a KM P1.2., valamint a VI.l.3. pontja értelmében a
KM első részében megajánlottak szerint 14 nap szállítási határidővel kell leszállítania és
Vevőnek átadnia. A teljesítési határidő maximuma azonban nem haladhatja meg a KM
lejártának időbeli hatályát, azaz 2020. július 31. napját.

3.4 Felek jelen szerződést, határozott időre kötik és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik
meg.

3.5 Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye

4.1. A licenceket képviselő aktiválási kódokat Vevő licensz’?)nisz.hu, valamint a
LicenceÁdmim’/nisz.lui címére kell elektronikusan megküldeni, a Licence igazolás, valamint
papír alapú dokumentumok átadásának helyszíne: MSZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.
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5. A teljesítés módja

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

5.2. Eladónak biztosítania kell Vevő számára a jelen szerződés tárgyát képező licencekhez
kapcsolódó 12 hónap szoftverkövetést és gyártói szoftvertámogatást a szerződés időtartama
alatt. Eladónak a jelen pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott Új
szoftver verziókat, módosításokat és javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell
bocsátania.

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címre
megküldeni) ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű
és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés 5.2.
pontjában és a jelen szerződés 1. számú mellékelte szerinti Műszaki leírásban meghatározott
feltételeknek megfelelő jótállási és gyártói támogatás igazolásának dokumentumait, továbbá a
jelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (5. számú
melléklet) - amennyiben szükséges - az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló
dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában
meghatározott helyszínen) a jogszerű használathoz szükséges mindennemű licence igazolást,
licence kulcsot, a j ótállásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos
használathoz szükséges minden eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség
mértékéig és mennyiségben.

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

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

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

5.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt ~z esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 13$. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KIvI vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.8. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.9. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett nlvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy Felel.
mintha maga járt volna cl. Eladó. ha jelen szerződésben, valamint a KIvI—ben szabályozottak
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megsértésével von be alvállalkozót Jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.10. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.11. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely Jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

A teljesítésre egyebekben a KM VI. 1 pontjában meghatározott vonatkozó rendelkezések
irányadók.

6. Fizetési feltételek

6.1. Eladó a teljesítésről 1 db számla benyújtására jogosult; A jelen szerződés tárgyát képező
termékek árát, egységárát a Megrendelt termék- és árlista tartalmazza. A szerződés, elszámolás,
számlázás és kifizetés pénzneme HUE

6.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a BBA-2.6.3/11-20l9-00001 „A.z EES
bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című projekt támogatási összegéből
100%-os támogatási intenzitással ún. „utófinanszírozás” keretében a Vevő által közvetlenül
kerül kifizetésre Eladó részére banki átutalás útján a számla Vevő központi iktatójába (6.4.
pont) történő kézhezvételét követő vagy az elektronikus számla e-mail (6.4. pont) címére
történő beérkezéstől számított 30 napon belül.

6.3. Eladó Jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, a száinlához tartozó Teljesítést Igazoló
Bizonylat (4. sz. melléklet) alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előirásnak megfelelően kiállított és
mindkét Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, valamint a kitöltött és aláírt
Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet).

6.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi az
elektronikus számla befogadását is az e_invoice@nisz.hu e-mail címen.

6.5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az őt megillető díjat Vevő a számla kézhezvételétől vagy az
elektronikus számla beérkeztetésétől számított 30 napon belül Eladó bankszámlájára történő
átutalással a Kbt. 135. ~ (I) bekezdéseiben, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. ~ (1 )-(2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően fizeti meg.

6.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
— a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök, valamint nyújtandó szolgáltatások

megnevezését, azok TESZOR számát;
— a projekt megnevezését és azonosító számát; BBA-2.6.3/l 1-2019-00001, „Az FES

bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések”;
— a számlán fel kell tiintetni a Vevő nevét, a jelen szerződés Vevő által megadott, belső

azonosításra szolgáló azonosító számát;
— a számlán fel kell tüntetni a bankszánila számot és a bank nevét, az adószámot,
— fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot;
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— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
— aszámlának meg kell felelnie az általánosforgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~-a szerinti előírásoknak;
— a számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások/termékek

szerepelhetnek’

6.7. Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie:
- az Áfa tv. 175’ ~-a szerinti előírásoknak; valamint
- EN 1693 1-1 :20 17 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

6.8. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban a BBA alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak
megfelelő további követelményeket határozzon meg.

6.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

6.10. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

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

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

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

6.14. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
6.4. pontban meghatározott (központi iktató vagy e-mail) címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

6.15. Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelniének csökkentésére
alkalmasak.

6.16. Á Kbt 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

6.17. Eladó tudomásul veszi. hogy amennyiben jogszabály— így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete — Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmnentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Vevő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.

6.18. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedménvezheti harmadik személyre.

6.19. Vevő a szerződéssel kapcsolatban az előleglizetést és előre fizetést kizáija.
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6.20. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. A fizetendő ellenérték

7.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses
árakon teljesíti.

7.2. Az Eladót megillető díj teljes összege a BBA-2.6.3/1 1-2019-00001 „AZ EES bevezetéséhez
szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című projektből kerül kifizetésre a Megajánlott
termék- és árlistában meghatározott árak, egységárak alapján, ami: 970 447 184,- Ft ± APA,
azaz kilencszázhetvenmiflió-négyszáznegyvenhétezer-száznyolcvannégy forint + általános
forgalmi adó

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

7.4. A 7.2 pontban meghatározott nettó ár különösen tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, a
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), a jótállás költségét, felhasználási jog
ellenértékét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat,
de nem tartalmazza — sem termékek, sem szolgáltatások esetében — az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat.

7.5. A közbeszerzési díjat Vevő a DKÜ rendelet 14. ~ (2) bekezdésének d) pontja alapján közvetlenül
az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A közbeszerzési díj alapja a keretmegállapodás
alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő visszterhes szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± AFA.

7.6. A 7.2. pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget, ezért Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken
(7.2. pont) túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért
semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés
időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2.
számú mellékletében felsorolt valamennyi tennék és szolgáltatás vonatkozásában a jelen
szerződés 5.3 pontjábari meghatározoltakat Vevő részére átadta.

8.2. Vevő a jelen szerződés 5.3. pontjában meghatározottakat tartalmazó e-mail kézhezvételét,
illetőleg adott esetben papír alapon to~~r~éi~ő átadását követően 5 napon belül köteles
meggyőződni arról, hogy az Eladó a Műszaki leírásban meghatározott termékeket (licencek és a
hozzájuk tartozó jótállási és gyártói támogatások). az azokhoz való hozzáférési jogosultságot
megfelelően biztosította-e.

8.3. Amennyiben a 8.2. pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja. hogy Eladó a Műszaki
leírásban meghatározott termékeket, az azokhoz való hozzáférési jogosultságot teljeskörűen
biztosította (azaz Műszaki leírásban meghatározott termékekhez a jelen szerződés 5.3 pontjában
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meghatározottakat teljeskörűen átadta), haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül köteles
kiállítani a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú
melléklet).

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

8.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kelt felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

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

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

8.8. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

9. Jótállás és gyártói támogatási feltételek

9.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírás szerint 12 hónap teljes
körű jótállást és gyártói támogatást nyújt. A jótállási, gyártói támogatási idő kezdete a termék
sikeres átvételének (jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározottak teljesítésének) az időpontja.

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

9.3 A gyártói támogatás kezdő időpontja a teljesítés időpontja. Eladó a jelen pont szerinti
kötelezettsége teljesítése érdekében jelen szerződés 3.3. pontjában meghatározott határidőig
megadja Vevőnek azokat a 9.5. pont szerinti web elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges
felhasználói kóddal együtt). mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a gyártói támogatás
igénybevételét, valamint a jelen szerződés keretében átadott szoftverek meghibásodásának
bej elentését.

9.4 Eladó a gyártói támogatás keretében a 12 hónap időtartam alatt legalább az alábbiakat
biztosítja:
- bővebb (publikusan hozzáférhető tarralmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó

teclrnikai dokmnentáeióihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
- szoftverfrissítések díjinentes letöltési lehetősége;
- közvetlen gyártói támogatás elérhetősége.
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9.5 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén teheti meg:

Telefon (hot-line): -1-36 1 2241800

Elektronikus ticketing rendszer: www.supuotoracle.com

9.6. Eladó a köteles a Vevő Jelen szerződés 9.5. pontjában meghatározott elérhetőségeken
keresztül leadott hibabejelentését 1 órán belül visszaigazolni, továbbá maximum 2 órán belül
megkezdeni a hiba elhárítását.

9.7 Eladó a hibajavitásáról nmnlcalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott tennékazonosító adatai (típus, gyári szám),
- észlelt hibajelenség leírása,
- hibabejelentés száma.

9.8 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási és gyártói támogatási
kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék
cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1 A lieencekre vonatkozó speciális elvárásokat és előírásokat a Műszaki leírás 2. fejezete, továbbá
a licencszerződés ésjelen szerződés tartalmazza.

10.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre Oracle lieenszeket kizárólag az
Országos Rendőrfőkapitányság („ORFK” vagy „végfelhasználó”) nevében és részére vásárolja
meg, erre vonatkozóan szerez felhasználási jogot.

10.3 Vevő és végfelhasználó kizárólag az ORFK üzleti tevékenysége folytatásához használhatja és
érheti el a megvásárolt Programlicenceket, azokat saját üzleti tevékenységéhez nem használhatja.
A végfelhasználó Üzleti tevékenysége folytatásához Vevő és a végfelhasználó — az Oracle
általános feltételeivel összhangban — használati jogot és hozzáférést nyújthat ezen Programokhoz
hannadik fél megbízottak és vállalkozók részére kizárólag a „BBA-2.6.3/11-2019-00001 - Az
EES Bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című pályázat keretében
megvalósuló fejlesztés, üzemeltetés és használat érdekében’

10.4 A Vevő által jelen szerződés keretében megvásárolt licencek korlátozott felhasználású
Programok, kizárólag az OREK „BBA-2.6.3/l 1-2019-00001 azonosítószámú Az EES
Bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” című pályázat keretében
megvalósuló rendszer alkahnazásaival használhatók.

10.5 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (ph szerzői joga. szabadalnia vagy
véd jegye). amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza
vagy akadályozza.

10.6 Eladó kijelenti és garantálja. hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
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10.7 Eladó szavatolja, bogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő Jelen szerződés szerinti Jogainak megszerzését és gyakorlását
lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.8 A Jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót Jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal Jogosult
felmondani.

10.9 Eladó vállalJa, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel összeüiggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői Jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéríteni Vevő Jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és
költségét.

11. Kötbér

11.1. Amennyiben Jelen szerződés 3.3. pontJában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
Felelős, Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket
nem vagy nem ajelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően adja át, Eladó — az
erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fiiggően —

késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10’ naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített tennék nettó vételára.

11.3. Amennyiben az Eladó az egyedi szerződésben meghatározott terméket nem a Jelen
szerződésnek megfelelően adja át a teljesítési határidőig, Vevő hibás teljesítési kötbérre
jogosult. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára.

11.4. Eladó Vevő választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére vagy a
szavatossági igények érvényesítésére köteles. Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése
mellett nem érvényesítheti a szavatossági igényeket.

11.5. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbérrel terhelt időszak maximu]n 25 naptári nap.

11.6. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő. amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll. A 25 naptári napot meghaladó késedelem, illetve a 25 naptári
napot meghaladó hibás teljesítés esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely
okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére lesz köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nem
teljesített termék nettó vételárának 25B%-a.

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

11.8. Vevő a köthérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával (Kbt. 135. ~ (6) bekezdés).
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11.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11 .lO.A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban inódosíthatják, figyelemmel a 135/20 15. (VI. 2.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

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

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

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

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

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

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el Vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta el.

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

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

12.l0.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzőijogi rendelkezések hatályát nem érinti.
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13. Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződésben vállalt feladatok a Belső Biztonsági Alap által
támogatott projekt keretében valósulnak meg. Eladó köteles biztosítani a jogszabályi
felhatalmazás alapján közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami és európai szervek
(különösen a Belügyi Alapok Felelős Hatósága, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya,
az Audit Hatóság, a Magyar Allamldncstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság
illetékes szervezetei, az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal) számára a
jelen szerződéssel összefflggő teljes iratanyagának vizsgálatát, és azt üzleti titok címén sem
tagadhatja meg. Eladó köteles a jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat a
teljesítésigazolás kiállításának időpontjától tíz évig megőrizni.

13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinfonnációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát az arra illetékes megtilthatja.

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizáró lag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen hannadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

13.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.

13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13.9. Vevő vállalja, bogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és
az üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 20 16/679 EU adatvédelmi
rendelet („GDPR”) értehnében Eladónak kizárólag — a jelen Szerződés teljesítésével
összeüiggésbcn — anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes
adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve.
telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot. a rendszer
működésével összeíflggő információt és adatot) ad át. hoz tudomására. ennek elmulasztásából,
késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összeitggő
minden felelősség. kár Vevőt terheli.

13.l0.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
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munkavállalóilmak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk
köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti
kapcsolattartás érdekében, a Jelen szerződés megszűnésének 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.

13.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és
18. cildcével összhangban kérheti a személyes adatainak lielyesbítését, kezelésének korlátozását,
illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen.
A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének
előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a
vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos
dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

13.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, 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/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Giczi Imre
Beosztása: csoportkoordinátor
Levelezési címe: 1389 Budapest, pf.: 133
Telefon száma: ±3618967835
Mobiltelefon száma: ±36704110670
e—mail címe: ~ziczi.iinretáhiisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Tóth Árpád
Beosztása: üzletfejlesztési igazgató
Levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Telefonszáma: ±361-270-7513
Mobiltelefon száma: ±3630-941-1209
e-mail címe: kozheszerzes(~4hz.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesenjogosult személyek:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Szikora Attila
Beosztása: vezető projekttnenedzser
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133
Telefonszáma: ±3617952805
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Mobiltelefon száma: ±36704596474
e-mail címe: szikora.attila2~nisz.hu

Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult
Neve: Pásztor Zoltán Árpád
Beosztása: osztályvezető
Levelezési címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Telefonszánrn: ±3617959649
Mobiltelefon száma: +36205008079
e-mail címe: jjasztor.zoltanarpad(~nisz.hu

14.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy 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. A kapcsolattartó személyek a szerződésinódosításra nem
jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- téitivevényes ajánlott levélben,

- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben megküldött értesítés.

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

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

15. Vb Major

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

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek
be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Fetek 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 láthatók és nem voltak elháríthatók, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fóldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
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c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

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

terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefiiggésben kell állnia sz arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összernggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

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

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

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

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

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

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

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

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

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog
mondani. vagy a követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.
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16.6. Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament ás a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a;
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és
az abban f’oglaltaknak megfelelően járnak cl.

16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KIVI, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-
ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti va~onrói szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre
vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó
tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

az Eladó között létrejött fent

1. számú melléklet: Miiszaki követelmények (Műszaki Leírás)
2. számú melléldet: Megrendelt termékek megnevezése,
(Megrendelt termék- és árlista)
3. számú melléldet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

mennyisége, egységára, ára

Jelen szerződés 16 számozott pontból és
mindenben megegyező eredeti példányban
kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2020. május 19.

Bancsics Ferenc
vezérigazgató

NISZ Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

6 szárnozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt

Lincz?~i Aladin Ádám és Tóth Béla Zsolt
igazgatósági tagok

együttesen
4i0 Nyrt.

4iG Nyit. ~O~7 L,
Montevideo u. B
Adószám ~2OUQ’~t., ..:

I Sorszám; 6,

p0 .‘

Budapest, 2020. május 1
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1. számú melléklet

Műszaki követelmények
(Műszaki leírás)

Kormányzati Adatközpont bővítéseként adatbáziskezelő licenszek beszerzése

„BBÁ-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „AZ EES bevezetéséhez szükséges informatikai
jellegű fejlesztések” c. projekt vonatkozásában

A beszerzés tárgya

Adatbázis szerverhez szükséges licenszek - Oracle licenszek beszerzése a DBaaS szolgáltatás
biztosításához.
A 14 db rack szerveit teljes mértékben lefedő, Oracle licenszek beszerzése a DBaaS szolgáltatás
biztosításához Aj ánlatkérő két budapesti adatközpontjában:
Adatközpont I. címe: 1117, Budapest Fehérvári út 70.
Adatközpont II. címe: 1121, Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
A szükséges mennyiségek meghatározása:

• PROD: 8 db rack szerver D rack szerverenként 4 licensz = 32 ORA licensz
o TEST: 4 db rack szerver D rack szerverenként 4 licensz = 16 ORA licensz
o EDU: 1 db rack szerver D rack szerverenként 4 licensz = 4 ORA licensz
o DEV-TST: 1 db rack szerver D rack szerverenként 4 licensz = 4 ORA licensz
. Összesen: 56 ORA ticensz

Az ajánlattevő 112 processzor magra adjon ajánlatot az „Adatbázis szerverhez szükséges funkciók
biztosítása” mellett, melyeknek az alábbiaknak kell eleget tenni.
Ajánlattevőnek 12 hónap jótállási és gyártói támogatás megajánlása szükséges a font részletezett
licenszek tekintetében.

Szükséges Oracle licenszek:

MennyiségDKÜ cikkszám Licensz megnevezése Metrika (Db)

ORCLLDBEEPR Database Enterprise Editon Processor 56
ORCLSDBEEPR 1 6v support Database Enterprise Editon Processor 56

ORCLLRACPR RAC (Real Application Clusters) Processor 56

ORCLSRACPR 1 6v support RÁC (Real Application Processor 56
Clusters)

ORCLLDIAGPR Diagnostics Pack Processor 56
ORCLSDIAGPR 1 6v support Diagnostics Pack Processor 56
ORCLLPÁRTPR Partitioning Processor 56
ORCLSPARTPR 1 óv support Partitioning Processor 56
ORCLLTUNPR Tuning Pack Processor 56

ORCLSTIJNPR 1 6v support Tuning Pack Processor 56
Cloud mgmt pack (Cloud ManagementORCLLCLOUDMPPR
Pack for Oracle Database) Processor 56
1 év support Cloud mgmt pack (CloudORCLSCLOUDMPPR
Management Pack for Oracle Database) Processor 56

ORCLLDBLMPPR (Database) Lifecycle mgmt pack Processor 56
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1 év support (Database) Lifecycle mgmtORCLSDBLMPPR
pack Processor 56

ORCLLADVSECPR Advanced security Processor 56
ORCLSADVSECPR 1 év support Advanced security Processor 56

ORCLLADGPR Active data guard Processor 56
ORCLSADGPR 1 év support Active data guard Processor 56

Adatbázis szerverhez szükséges funkciók biztosítása

Az adatbázis-kezelő legyen hatékony, megbízható és biztosítson biztonságos adatkezelést a
feladatkritikus tranzakciós alkalmazások és a nagy mennyiségű lekérdezéssel járó feladatok
együttes, vegyes kezeléséhez is. Legyen alkalmas adatbázisok konszolidálásához, tudja
automatikusan párhuzamosítani az egyes utasításokat, legyen képes online karbantartási
műveletek elvégzésére és az adatbázis működésének finoman szabályozott auditálására.
Az emberi hibákból eredő adatvesztések minimalizálása érdekében az adatbázis-kezelő, vagy
egyes adattáblák legyenek képesek tetszőleges múltbeli időpontra visszaállni, továbbá
konzisztens eredményeket visszaadni a Ickérdezésekben. Legyen lehetőség tábla szinten
visszaállítani adatokat rnentésből. Legyen lehetőség adott múltbeli időpont állapotára
vonatkozóan lekérdezni az adatbázist.

o Az adatbáziskezelő legyen általánosan elérhető és rendelkezzen támogatással számos
operációs rendszeren, köztük UNIX-on illetve Linux-on is.

o Az architektúra igény esetén technikailag úgy legyen képes további szerverekkel skálázódni,
azaz a flirt (cluster) elemei számának bővítésével a rendszer teljesítménye tetszőlegesen
növelhető legyen úgy, bogy ez az alkalmazásokat, illetve az adatmodelleket ne érintse,
továbbá a fúrt minden eleme láthassa és kezdhesse a teljes (egész) adatbázist (teljes/egész
adatbázisokat), azaz a fúrt minden eleme terhelésmegosztással aktívan részt vehessen a
feldolgozásban. Fürt egyik elemének kiesése esetén is folyamatosan maradjon elérhető az
adatbázis.

o Nyújtson a rendszer nagyfokú rendelkezésre állást (HA — High Availability megoldással
rendelkezzen), az éles adatbázis tervezett vagy váratlan leállása esetén biztosítson
katasztrófavédelmet szinkron vagy aszinkron kapcsolat lehetőségével is. Az erőforrás-intenzív
tevékenységelmek az éles adatbázisról egy vagy több másodlagos adatbázisra való
átterhelésével javítsa a szolgáltatás minőségét és fokozza a redundáns hardverelemek
kihasználtságát. Biztosítson folyamatos olvasási hozzáférést a másodlagos fizikai
adatbázishoz lekérdezések, sorba rendezés, kinmutatás készítés, web alapú hozzáférés, stb.
céljára, miközben folyamatosan alkalmazza az éles adatbázisban történt változásokat. Az
adatsérülések esetére automatikus javítást kínáljon mindkét oldalra. Emellett a másodlagos
telcphcly adatbázisa támogassa a gyors, inkrcmnentális biztonsági mentések innen történő
elvégzését.

o Particionálási módszerekkel növelje az adatbázistáblák és indexek kezelhetőségét,
rendelkezésre állását és teljesítményét. Tegye lehetővé nagy táblák particionálását, miközben
megőrzi az adatok egységes, alkalmazásszintű nézetét. Többféle particionálási módszer[
támogasson, ideértve a nagyméretű táblák (és a hozzájuk tartozó indexek) felbontását kisebb,
kezelhetőbb egységekre. A particionálás egyúttal a lekérdezési teljesítményt is javítsa. Legyen
képes összetett, kétszintű tábla particiom~álúst biztosítani. azaz az elsődleges partíciók is
legyenek tovább particionálhatók. Legyen olyan particionálási mód. mely automatikusan
létrehozza a szükséges új partíciókat, amikor adat érkezik hozzá. Legyen képes automatikus
partíció-kihagyást megvalósítani a szűrőfeltételck alapján, a teljesítmény növelésére. Az egyes
partíciók legyenek külön kezelhetők, például külön legyenek állíthatók a tömörítési
tulajdonságok is. Legyen képes indexeket is particionálni.

o Az adatbázis teljesítményének vizsgálata és növelésére álljon rendelkezésre eszköz a teljes
adatbázis teljesítményének és működésének monitorozására, teljesítmény diagnosztikára és
terhelésfigyelésre, ezen adatok riportálására. Legyen képes a teljesítmény problémák
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automatikus felderítésére és adjon tanácsokat a teljesítmény fokozására, javítására,
teljesítményelemző, például SQL-optimalizáló ás tárolásoptimalizáló eszközökkel.
Segítse az adatbázis, rendszer és alkalmazás adminisztrátorokat az adatbázis életciklus kezelés
feladatainak automatizálásával. Autoinatizáljon időigényes manuális tevékenységeket, mint
például a szerverek nyilvántartása, telepítése, patch-elése, kontiguráció kezelése, folyamatos
változás kezelése és katasztrófavédelme. Ezek az információk legyenek visszakereshetők,
összehasonlíthatók, nyomon követhetők.

e Az eszköz gyorsítsa fel és tegye könnyebbé az adatbázis konszolidációt, annak tervezésével
kezdve, segítse elérni a szerverek jobb kihasználtságát. Csökkentse a DBA-k terhelését, az
adatbázisok konfígurálásának megkönnyítésével, az adatbázisok klónozásának
automatizálásával, kvótákikeretek kezelésével. Egységes konzolt nyújtson a teljes rendszer
életciklus kezeléséhez: a tervezéshez, beállításhoz, létrehozáshoz és működtetéshez. Fizikai és
virtuális rendszereket is támogasson. A rendszerek erőforrás felhasználása és további
konfigurációs adatok alapján oldja meg az elszámolási, illetve számlázási adatok kinyerését.

o Az adatbázis feldolgozást végző licencelt processzor magok száma igény szerint aktiválható
legyen.

• Adattitkosítással védje az adatbázisban tárolt érzékeny adatokat táblatér, tábla és oszlop
szinten is. A titkosított adat teljes funkcionalitással lekérdezhető legyen, erre no legyenek
korlátozások. A titkosítási eljárás az adatbázis jelentős részének titkosítása esetén se jelentsen
plusz terhelést, lehetőleg használja ki a hardver eszközök adattitkosítást segítő képességeit.

o A dinamikus adatmaszkolás/adatelrejtés funkció segítségével mező szinten legyen beállítható,
hogy a lekérdezésekben mely felhasználóknak ne jelenjenek meg az érzékeny adatok.

Speciális licenejogi elvárások és előírások

Ajánlatkérő az általajelen eljárás keretében megvásárlásra kerülő Oracle licenceket kizárólag az
Országos Rendőrfőkapitányság („ORFK” vagy „végfelhasználó”) nevében és részére vásárolja meg,
az alábbi feltételekkel.
Ajánlatkérő és a fent megnevezett végfelhasználó kizárólag az ORFK üzleti tevékenysége
folytatásához használhatja és érheti el ezen Oracle Programliceneeket. Ajánlatkérő saját üzleti
tevékenységéhez a liceneeket nem használhatja. A végfelhasználó üzleti tevékenysége folytatásához
Ajánlatkérő és a végfelhasználó — az Oracle általános feltételeivel összhangban — használati jogot és
hozzáférést nyújthat ezen Programokhoz harmadik fél megbízottak és vállalkozók részére kizárólag a
„BBA-2.ő.3/l 1-2019-00001 - Az EES Bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések”
című pályázat keretében megvalósuló fejlesztés, üzemeltetés és használat érdekében. Ajánlatkérő az
Oracle, mint gyártó és licenctulajdonos kérésére az Oracle rendelkezésére bocsátja az Ajánlatkérő és a
végfelhasználó között létrejött megállapodás másolatát, amely igazolja, hogy Ajánlatkérő a
végfelhasználó nevében és megbízásából jogosult használni a Programokat.
Ha Ajánlatkérő beszünteti ezen Programlicenceknek az ORFK nevében történő használatát, akkor
Ajánlatkérő ezen besziintetés napjáról (a továbbiakban: „Használat Beszüntetésének Napja”)
előzetesen. írásban értesíti az Oracle-t, és az Oracle felé történő írásos tájékoztatás után megtörténhet
ezen Programlicenceknek Ajánlatkérőről az ORFK-ra történő átruházása, egy — az Oracle által az
átruházáshoz biztosított — szabványos, ún. Licencátruházási Nyilatkozatnak az Oracle, az Ajánlatkérő
és az ORFK általi aláírásával. Amennyiben Ajánlatkérő Úgy dönt, bogy ezen Programlicenceket nem
ruházza át a végfelhasználóra. akkor Ájánlatkérőnek a beszerzett progrnmlicencekhez való használati
és hozzáférési joga a Flasználat Beszüntetésének Napján automatikusan megszűnik.
Az Ajánlatkérő által jelen eljárás keretében megvásárlásra kerülő Oracle licencek korlátozott
felhasználású Programoknak kell. hogy minősüljenek, oly módon. hogy ezen programok kizárólag az
ORFK alábbiakban meghatározott alkalmazásaival legyenek használhatók: „BBA-2.6.3/l 1-2019-
00001 azonosítószámú Az EES Bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések’ című
pályázat keretében megvalósuló rendszer alkalmazásai.
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Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánlattevőfeladatai

Az előzóekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása az Szerződésben
meghatározott budapesti helyszínekre (vagy emaű-címekre), az ott meghatározott határidőknek
megfelelően

Leszóllítamlóic
o Jótállásra vonatkozó dokumentáció
o Licencigazolások
o Licencinformációs adatlap

Jótóllással és gyártói támogatással kapcsolatos elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói
támogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének
együttes teljcsülésének az időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

—
JP-O1 AzÁjánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg.
JP-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kelt visszaigazolnia.
JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma.

JP-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstőt számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba
elhárítását. ________________

JP-O5 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz,
hibalistákhoz, szoRverMssítéscihez.

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás kei etében biztosítani kell az eszközhoz kapcsolódó
szo~vcrfrissítések díjmcntcs letöltési_lehetőségét.
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2 b~dUU titcIWK(c(

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Megrendelt tennék- és árlista)

Mennyiség

(db)

BBA-2.ó.3111-
2019-00001 Nettó összárDKÜ cikkszám Termék (szolgáltatás) Nettó egységár azonosítószámú (Ft)

(Termékazonosító) megnevezése (Ft) „AZ EES

bevezetéséhez
szükséges

informatikai
jellegű

fejlesztések

56ORCLLDBEEPR Database Enterprise Editon ~ 802 212 268 923 872

1 dv support Database Enterprise 56
ORCLSDBEEPR Editon 1 056 487 59 163 272

56ORCLLRACPR RÁC (Real Application Clusters) 2 325 221 130 215 736

1 dv support RAC (Real Application 56
ORCLSRACPR Clusters) 511 562 28 647 472

56ORCLLDIAGPR Diagnostics Pack 758 244 12 461 664

56ORCLSDIÁGPR 1 dv support Diagnostics Pack 166 814 9 341 584

56ORCLLPÁRTPR Partitioning 1 162 641 65 107 896

56ORCLSPARTPR 1 dv support Partitioning 255 781 14 323 736
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ORCLLTUNPR 1Tirniug Pack 505 496 56 Ző 307 77ű

ORCLSTUNPR 1 év support Tuning Pack 111 209 56 6 227 704

Cloud mgrnt pack (Cloud 56
ORCLLCLOUDMPPR Management Pack for Oracle

Database) 758 244 12 461 664
1 év support Cloud rngrnt pack 56

ORCLSCLOUDMPPR (Cloud Management Pack for
Oracle Database) 166 814 3 341 584

ORCLLDBLMPPR (Database) Lifecycle mgmt pack 1 213 190 56 67 938 640

ORCLSDBLMPPR óv support (Database) Lifecycle 56
nigmtpack 266902 14946512

ORCLLADVSECPR Advanced security 1 516 488 56 ~4 923 328

ORCLSADVSECPR 1 óv support Advanced security 333 627 56 18 683 112

ORCLLADGPR Active data guard 1 162 641 56 65 107 896

ORCLSADGPR 1 óv support Active data guard 255 781 56 14 323 736

Összesített nettó ajánlati ár ÁFA nélkül (HIJF): 370 447 184

I Áfa kulcs I 27% I Áfa Ft I 262 020 740 I

I Bruttó összesen ár Ft I 1 232 467 924 I
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NISZ

3. számú melléklet
MSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

NYILATKOZAT PARTNER ADATAWÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfélelően): 41G Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 4iG Nyrt.
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégje~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő
aláhúzandó): 0110 044993

Adószám: 12011069-2-41 Uniós adószám: H01201 1069

Kapcsolattartó adatai

Név: Tóth Árpád Beosztás: üzletfejlesztési igazgató

Telefonszám: ±36-1/270-7600 E-mail cím: kozbeszerzes~4ig.hu

Cím
Széldiely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): 1037 Budapest, Montevideo u 8.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1037 Budapest,
Montevideo u 8.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáni):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, Jiázszáin):

Számlavezető bank

Neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó tön’ényck alapján, az irreleváns sorban
NENi—et kell beírni. amelyik sor vonatkozik a partnerre, oil iGEN—t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~Q)]:
XIIIJA. fejezet, l69.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n’)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfh tv
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján:

Banickszámla száma: 12001008-00164262-0210004 Bankszámla devizaneme: HUF

Kelt. Budapest. 2020. május 19.

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

Monte
..~?~í(t

~?éfl’láírás
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e—t
4. számú melléklet

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

N I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak;
Eladót Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Vevő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti titeme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Vevő képviselői igazolják, hogy a Eladó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Vevő

tetephelyére 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 szaktertiletnek 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.

Az Eladó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatj a.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Eladó/Szállító képviselője Vevő képviselője (I)

Vevő képviselője (2)
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5. számú meJléklet

e—t
• % 34-NY6 Licencinformációs adatlap

Licencinformációs adatlap

NISZ
LrnENCATADO ÁULKITEÖ -

Nyilvántartási adatok ______________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): _________________________________________
A beszerzésliez kapcsolódó megrendelés száma:

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

Termékinformációk _________________________________________
Licene jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: ___________________________________
Gyártó megnevezése: ______________________________________
Mennyiség: ___________________________________
Tennék egységára: ___________________________________
Devizanem (p1. HUE, EUR, USD): ______________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): ____________ ______ _________________

. liistallation Users Server + CALMetnka: - ‚

Processor Core Egyeb
Szoftverkövetés Vagy termékfrissítés: Igen Nem
Szohverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem ______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap - I
Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Dátum_________________________________________ . ‚ ‚ ‚ . . .....

Licencatado vagy gyarto cegszeru alairasa
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NISZ
Kitöltési útmutató

Nyilvántarósi 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
szoflverterméket a Vevő házon belül fejlesztette’ Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti egység
minősül a szoftvertermék átadójáiiak.

Term ékiiőorinációk

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 szoftverterinék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoüvertermék gyártójának pontos neve.

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

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

Devizanem: (p1. 111SF, EUR, USD): A számla devizaneme.

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

Licenc kezdődátuma (év.hó.uap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A tennék licencelésére vonatkozó gyártói nietrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a tennék 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 kliei~s alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver ijrocessor socket alapon licenceijtik.
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.
NISZ

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

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

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legt~isscbb verzió használatára a licenc érvényességi
idején belül.

Nem: A tennéknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

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

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő ás vágdáturna.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószáinú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

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

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
Cégjegyzékszám: 0110 044993
Adószám: 12011069-2-41
Képviseletében eljár: Linezényi Aladin Adám és Tóth Béla Zsolt igazgatósági tagok együttesen

Jelen okirat aláírásával nyilatkozzuk, hogy az általunk képviselt 4i0 Nyrt., a nemzeti va~”onróJ szóló 2011. évi
CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t haladéktalanul
írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2020. május 19.

e ényi Aladin Ádám és Tóth Béla Zsolt
/ igazgatósági tagok

eg~ii*)~s~w37 Budapest
4’! 4%~ 4i&N~ u.S.

i~4I j1 Adószám: 12011 069-2-41sorszám: 6.

3 ~ (1) E törvény alkalmazásában
L átlátható szervezet:
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi

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

b) az olyan beI~ldi vagy külülldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely megfelel a
következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl ás megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulaj donosa megi smerhetó,

bb) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdas~gi Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerülésáról szóló egyezménye van.

hc~ nem minősül a társas~gi adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kUIRildi lársaságnak.
hd~ a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírójogi

személy. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hI’) és he) alpont szerinti feltételek fennállnak;
e) az a civil szervezet ás a vízilársulat. amely megtblel a kővetkező fellételeknek:
ca) vezető tisztságviselói megismerhetők.
eb) a civil szervezet ás a vízitársulat. valamint ezek vezetó tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot

meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban vészes államhan.a Gazdasági

Együttmükődési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy oh an államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egvezmén’e van:
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