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Szerződés nyilvántartási száma~.
VALLALKOZASI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)
Cégnév: Nádor Rendszerház KfL
KEF azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzékszám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: F1U33 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továb
biakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 247-517926 (2017.12.23.) ill. KE-l8977/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése
2017” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: KM).
—

Vállalkozó, Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.
2.

A keretmegállapodásra vonatkozó adatok

KM
KM
KM
KivI

azonosítószáma: KMO1ITBT17
aláírásának dátuma: 2018. május 2.
időbeli hatálya: 2021. május 1.
keretösszege: 20.000.000.000 RUF

3.

A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött lét—

—
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re, a „Központi PAM rendszer licence hosszabbítása és rendszer frissítése” tárgyú közbeszer
zési eljárás alapján. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elváflalja a jelen szerződés I. szá
mú mellékletében nevesített szolgáltatások (Központi PAM rendszer licence hosszabbítá
sának beszerzése és a meglévő rendszer teljes verziófrissítése) biztosítását.
3.2 A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Nádor Rendszerház Kft.
teljesíti.
4.

A szerződés teljesítési határideje

4.1. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 13. ~-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is).
4.2. A szerződés a 4.1’ pontban felsorolt esetekben az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 4.1. pont szerinti feltétel bekövetkezik, úgy a hatály
balépés időpontja a szerződés mindkét Fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 4.1. pont szerinti feltétel, úgy a ha
tálybalépés időpontja az ennek bekövetkezését követő 2. munkanap.
4.3. Teljesítési határidő:
a) Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban meghatározott licenceket és az azokhoz tartozó licence iga
zolásokat, termékkövetés, jótállás és további, a Műszaki leírás szerint meghatározott dokumentációkat
ajelen szerződés hatályba lépésétől számított 30. napig leszállítani, továbbá 12 hónap licence support
(verziókövetéssel) szolgáltatás nyújtását a Megrendelő részére biztosítani;
b) Vállalkozó köteles a Műszaki leírás szerinti vezető rendszermémöki támogatásban foglalt
feladatokat jelen szerződés hatályba lépésétől számított 90 napon belül teljesíteni a Vállalkozó
számára.
5.

A teljesítés helye

5.1. Vállalkozó a 1149 Budapest, Róna utca 54-56. számú helyszínen személyesen köteles
teljesíteni ajelen szerződésben meghatározott feladatokat.
5.2. A Licence igazolást, 12 hónap licence support (verziókövetéssel) igazolást a Vevő
licensz@nisz.hu, valamint a LicenceAdnnn@nisz.hu címére kell elektronikusan megküldeni.
5.3. A papír alapú Licence igazolás és a Műszaki leírásban meghatározott további kötelező dokumen
tumok átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.
6.

A fizetendő ellenérték

6.1. Ajelen szerződés keretében szállítandó szolgáltatások egységárát, árát a jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza.
6.2. A jelen szerződés értéke, vállalkozói díj (ielen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
árak, egységárak alapján):
6.2.1. Műszaki leírás szerinti vezető rendszermérnöki támogatás, összesen 290 óra, díjának nettó
összege 3.480.000- Ft ± ÁFA, azaz hárommillió- négyszáznyolcvanezer forint ± általános for
galmi adó
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6.2.2. Műszaki leírás szerinti licencek és azokhoz tartozó 12 hónap support (veziókövetéssel)
szolgáltatások díjának nettó összege: 21.010.000- Ft ± AFA, azaz huszonegymillió- tízezer fo
rint ± általános forgalmi adó.
A 6.2 pontban meghatározott nettó árak tartalmazzák mindazon díjakat és költségeket, amelyek a
jelen szerződés L számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.3 pontjá
ban meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazzák az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Á közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi be
szerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± AFA. A közbeszerzési
díjat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.
6.3. Vállalkozót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2. pont) túl további díjazás, költségtérí
tés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 6.2
pontban meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosítha
tóak.
6.4. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irány
adóak.

7.

Fizetési feltételek

7.1. Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.
7.2. Vállalkozó ajelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1), és (6) bekezdé
sében, a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlák ellenében az igazolt teljesítését köve
tőenjogosult, amit Vállalkozó Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. sz. mellék
let) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be Megrende
lőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek (szolgáltatások) szerepelhetnek. Vál
lalkozó jelen szerződés teljesítéséről jelen szerződés 6.2. pontjában megbontott feladatok alapján
kettő darab számla kiállítására jogosult. Megrendelő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi elektro
nikus számla befogadását.
7.3.

Vállalkozó jelen szerződésben foglalt szerződésszerű feladatok teljesítéséért kettő darab számla
kiállítására jogosult jelen szerződés 6.2.1. és 6.2.2. pontja alapján.

7.4.

A benyújtandó számlák kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Telje
sítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) és a Licencinformációs adatlap (6. számú mellék
let) kitöltött és aláírt formában, továbbá a Műszaki leírás 1.6. pontja által előírt teljesítéskor kö
telezően átadandó dokumentumok, és/vagy eredménytermékek.

7.5.

A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi vagy a Megrendelő elektronikus számla
e i;zvoice(öi;nsz.hu e-mail címére.

7.6.

Megrendelő a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/TESZOR száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerző
dés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
/
c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
2
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d)
e)

a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
(Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak
a számlán szerepeltetni szükséges a közbeszerzési díjat is.

CXXVII.

törvény

7.7. Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek 7.4.
pont szerinti központi iktatójába érkezésétől vagy a 7.4. pont e-mail címre érkeztetéstől számított
30 napon belül utalja át a 6.2.1. és 6.2.2. pont szerinti ellenértéket Vállalkozónak bankszámlájá
ra a Kbt. 135. * (1) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben megha
tározottaknak megfelelően, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklaináció
ideje.
7.8. Vállalkozó a banlcszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt 3 munkanapon
belül értesíteni.
7.9. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekez
dése szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.10.

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

7.11.

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerző
désben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

7.12.

Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem meg
felelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csök
kentésére alkalmasak.

7.13.

A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

7.14.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.15.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő pénzügyi teljesíté
sét adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezenjogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

7.15. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

8.

A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó a licencekről, továbbá a jótállásról, termékkövetésről és terméktámogatásról szóló
igazolásokat papíron és elektronikus formában is köteles Megrendelő részére átadni a 4.3. a)
pontban meghatározott határideig. A papíralapú átadás teljesítési helye az 5.3. pont szerinti
teljesítési hely, elektronikus átadási cím 5.2. ponti e-mail címek.
8.2 Vállalkozó a vezető rendszermérnöki támogatások tekintetében a Műszaki leírás (2. sz. melléklet)
szerint meghatározott feladatok elvégzését követően köteles átadni Megrendelő számára a
Műszaki leírásban meghatározott kötelezően átadandó dokumentumokat, mely teljesítések
elfogadását a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Megrendelő köteles az átadásOldal 4/27
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átvételi jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül Teljesítést Igazoló
Bizonylatot (4. sz. meHéldet) kibocsátani vagy a teljesítés cl nem fogadásról nyilatkozni.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel (hibás vagy nem teljes körű teljesítés), a kifogás okait az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.
8.3 Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltak javítására vagy pótlására a kifogásban meghatározott
póthatáridőben elvégezni. Mindkét Fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv a Teljesítést
Igazoló Bizonylat kötelező melléklete. Vállalkozó a 8.1. és 8.2. ponti feladatok teljesítésre
vonatkozó számláját csak a Megrendelő által elfogadott és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
kézhezvételét követően 15 napon belül nyújthatja be a 7.4. pontban meghatározott címre.
8.4 Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

8.5 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülinényről, a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is
ismernie kell.
8.6 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.
8.7 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába terheli.
—

8.8 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha magajárt volna el. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KJvI-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.
8.9 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
8.10 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
8.11 Megrendelő a Műszaki leírás szerinti vezető rendszermérnöki támogatással kapcsolatos
hibabejelentéseit Vállalkozó alábbi elérhetőségein teheti meg:
E-mail cím: kopacsi.laszlo~nador.hu
Telefonszáin: +36 20-926-65-03
9.

Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés I. számú
mellékletében meghatározott termékeket, szolgáltatásokat Megrendelő számára elérhetővé teszi,
az ehhez szükséges Műszaki leírás 1.6.1. pontj a szerinti dokumentumokat 4.3. a) pont határidőn
belül, valamint a jelen szerződés 6. sz. mellékletét képező Lieeneinformációs adatlapot
Megrendelő részére átadja, valamint jelen szerződésben meghatározott 4.3. b) pont határidőn
belül elvégzi a Műszaki leírásban részletezett vezető rendszermérnöki támogatás részletesen
OldalS/27

„

7/á

meghatározott feladatait és átadja Megrendelő részére a Műszaki leírás 1.6.2. pontja szerinti
dokumentumokat.
9.2 Vállalkozónak a 9.1. pontban meghatározottakon túlmenően az alábbi dokumentumokat kell
átadni a Műszaki leírás 1.6. pontja szerint:
o
o
o
o
o
o
o

Infrastruktúra dokumentáció (PEM és a kapcsolatai)
lmplementációs dokumentáció
Integrációs dokumentáció
Menedzsment és jogosultság felépítése
Biztonsági ajánlások
Általános üzemeltetési dokumentáció
Rendszer finomhangolási dokumentáció

9.3 Vállalkozó a Műszaki leírás 1.2. pontja szerinti feladatok eltérő időben történő teljesítését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles Megrendelő jelen szerződés
14.2 pontja szerinti képviselője felé igazolni a teljesítés megtörténtét. Az ezt kővető 5
munkanapon belül Megrendelő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Tm) melyet a jelen
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a ‘rIB kiállítását mindaddig
megtagadhatja, amíg Vállalkozó sz előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.
9.4 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

10. Kötbér
10.1.

Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés 4.3. a) és b) pontban foglaltaknak, az ott meghatáro
zott határidőkig olyan okból, amelyért felelős nem tesz eleget, késedelmi kötbér fizetésére köte
les. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. nap
jától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja jelen
szerződés 4.3. a) pontban meghatározott feladatok tekintetében jelen szerződés 6.2.2. pontjában
meghatározott vállalkozói díj nettó értéke, továbbá a 4.3. b) pontban meghatározott feladatok te
kintetébenjelen szerződés 6.2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj nettó értéke..

10.2.

Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős hibásan teljesít a szerződés 4.3. a) felada
tok tekintetében, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés 6.2.2.
pontjában megajánlott díj nettó értékének 20 %-a.

10.3.

Jelen szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke 4.3. a) pontban meghatározott feladatok tekintetében jelen szerződés 6.2.2. pontjában
meghatározott vállalkozói díj nettó értékének 25 %-a, továbbá a 4.3. b) pontban meghatározott fe
ladatok tekintetében jelen szerződés 6.2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj nettó értéké
nek 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó sú
lyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen
szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

10.4.

Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

10.5.

Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
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10.6.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Vállalkozó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
10.8.

Vállalkozó a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogo
suIt által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Megrendelő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglal
tak alapján jogosult beszámítani.

11. Jogszavatosság
11.1.

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

11.2.

A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését köve
tően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett—jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni.
—

11.3.

Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel ösz
szefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalko
zó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

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 módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3.

Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
d) Vállalkozó valamely az a)-c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

12.4.

Megrendelő jogosult választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.

12.5.

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

—

—
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12.6.

Megrendelő jogosult 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 má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta cl.

12.8.

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

12.9.

Az azonnali hatályá felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. Titoktartás
13.1.

Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3.

Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.

13.4.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűcn igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogyjelen
szerződésben való közrernűködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megren
delőnek.

13.5.

Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktaitási kötclezettségénck mcgsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult választása szerint ajelcn szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azon
nali hatállyal felmondani.
—

-

14. Felek közötti kapcsolattartás
14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Rott Gábor
Beosztása: Operációs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefonszáma: +36305761120
e-mail címe: Rott.Gabor@nisz.hu
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Vállalkozó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Kopácsi László
Beosztása: üzletágvezető
Telefonszáma: ±36 20-926-65-03
e-mail címe: kopacsi@nador.hu
14.2.

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:
Rott Gábor (Operációs rendszerek üzemeltetési osztályvezető) és Kiss- Lajos Zoltán (Rendszer
üzemeltetési igazgató)

14.3.

Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolat
tartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerzödésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra 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,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

14.5.

—

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

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes aján
lott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
15. Vis Major
15.1.

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

15.2.

A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következ
nek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadá
lyozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, fdldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
e)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
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d)
e)
f)
15.3.

háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvi
rálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és ter
rorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

15.4.

Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni ás a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben sz ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a tel
jesítésre.

15.5.

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

15.6.

—

Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll választása szerint jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 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 alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, ás minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivé
ve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.
16.3. Vállalkozónak és a Megrendelönek 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 köl
csönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy 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 nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.
16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.
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16.7. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.8. Vállalkozó a Jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozatajelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésé
től számított 8 napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú
számú
számú
számú
számú
számú

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

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Műszaki leírás
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Lieencinformációs adatlap

Jelen szerződés 16 számozott pontból áll, 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti pél
dányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést
Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2020.
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Tétel

KEF kód

Termék megnevezés

Mennyiség Mennyiségi
egység

Termékazonosító

KM Szerződés
azonosító

Egység ár (nettó
Ft)

Összesen ár
(nettó Ft)

Szállítási
idő (nap)

Jótállási
idő (hó
nap),

I

WLX-ENT-SM

Wallix Enterprise Bastion Session Manager base license,
must add resources or concurrent connections

t

db

KMOIO7ITBTI7

2 3 tO 000

2310 000

15

12

2.

WLX-ENT-TSN

Wallix Enterprise 250-500
Bastion Session
Manager license for
resources

500

db

KMOIO7ITBTI7

30700

t5 350 000

t5

12

3.

WLX-BRIY-ENT-SM

I year Bronze Support for Wallix Enterpnse Bastion
Session Managerbase license, mustadd resources or
concurrent connections

I

db

KMOtO7tTBTII

270 000

270 000

15

12

4.

wLxBRtyENT1~SNl

I year
Bronze
Support
for Wallix
Enterprise
Bastion
Session
Manager
license
for 250-500
resources

500

db

KMOIO7ITBTI7

6 160

3080000

IS

t2

5.

ITBT_SZQLGI2

Teni~éktúmogaIás - konflgurálás (vezető rendszemiérnők)

80

c~m

KMOIO7ITBTI7

12 000

960 000

30

12

6.

ITBTSZOLGI5

Tennéktámogatás - migráció (vezető rendszermérnők)

100

óra

KMOIO7ITBTI7

t2 000

I 200 000

30

12

7.

ITBT SZQLG2t

Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnők)

110

óra

KMOIO7ITBTI7

12 000

I 320 000

30

12

Osszesen ár Ft
(nettó)

24 490 000

I

Közbeszerzési díj

I

2%

I

Áfa kulcs

I

27%

j

Ft (nettó)

Áfa Ft

Bruttó Összesen ár Ft

Oldal 13/27

I

I
I

489 800

6744546

31 724 346
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KIOl KÖzPoNTI PAM RENDSZER LICENCE HOSSZABBÍTÁSA ÉS REND
-

SZER FRISSÍTÉSE

NISZ NEMZETI UNF0K0MMUNIKÁCIÓ5 SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZÁMÁRA

BUDAPEST, 2020.

Tartalomjegyzék
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Leírás
Hiba! A könyvjelző nem létezik.4
Beszerzés célja
A szállítás helye
Hiba! A könyvjelző nem létezilc5
A beszerzés tárgya, mennyisége
Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok és elvárások
18
1.5.1 Elvégzendő feladatok
18
1.5.2 Elvárások
186
1.6
Műszaki licence követelmények
1.6.1 Hálózati és rendszerkövetelmények
186
1.6.2 Működési követelmények/módok
1.6.3 Menedzselhetőségi követelmények
19
1.6.4 Riasztás, riporting és logolás követelmények
20
1.6.5 Rendszertámogatással szenbeni követelmények
~Q8
1.7
Ajánlatkérőfeladatai
2O~
1.8
Szükséges záró dokumentumok

16

Beszerzés célja
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett munkaerőpiaci és
munkavedelmi üzletkritikus rednszereket kiszolgáló központi PAM rendszer licence
hosszabításának beszerzése ás a meglévő rendszer teljes verziófrissítése.

A beszerzés tárgya, mennyisége
.
.

Wallix Enterprise Bastion Session Manager (including 500 resources) licence (licence
hosszabbítás) és támogatás verzió frissítéssel
Vezető rendszertámogatás a meglévő rendszerhez (migráció) további rendszer integrá
ció támogatás (integráció és konfiguráció)

Cíkkszám
WLX-ENT-SM
WLX-ENTTSN1

Termék megnevezés

Mennyiség

Wallix Enterprise Bastion session Manager base license, must add resources or
concurrent connections

1

db

500

db

1

db

500

db

.

.

.

.

Wallix Enterprise Bastion session Manager license for 250-500 resources

Egység

WLX-BR1YENT-SM

1 year Bronze support for Wallix Enterprise Bastion session Manager base

WLX-BR1YENT-TSN 1

1 year Bronze Support for Wallix Enterprise Bastion session Manager license
for 250-500 resources

ITBT_SZOLG12

Terméktámogatás - konfigurálás (vezető rendszermérnök)

80

ára

ITBT_SZOLG15

Terméktámogatás - migráció (vezető rendszermérnök)

100

ára

ITBTSZOLG21

Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök)

110

óra

license, must add resources or concurrent connections

17

Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok és elvárások
Elvégzendő feladatok
.
.
o

Wallix licence szállítása
A meglévő rendszer migrációja (Wallix bsm single) HA környezetre és teljes frissítése
Üzletkritikus rendszerek integrációja
o 8db üzletkritikus rendszer integrációja
o 25db felhasználó migrációja

Elvárások
.
‘
‘

Az ajánlattévőnek a szerződéskötéstől számítva 30 napon belül le kell szállítani a licen
ceket.
Ajánlattevőnek részletes átadás átvételi dokumentációt kell készíteni.
A vezető rendszermérnöki támogatásban foglaltakat 90 napon belül kell teljesíteni

Műszaki licence követelmények

Hálózati és rendszerkövetelmények
.

Virtuális környezetet támogatása (Hyper-V / VMWARE, Amazon Web Services, Micro
soft Azure).

‘

Agentless megoldás

o

Igény esetén magas rendelkezésre állás(HA) biztosítása

‘

AD vagy más címtárból történő felhasználó adatok használatának támogatása

.

Egyszerű bővíthetőség (több szerver és felhasználó hozzáadása)

‘

Integrálhatóság különböző loggyűjtő és elemző rendszerekhez

Működési követelményekimódok
‘

Minimum 2 fajta proxy üzemmódban kell működnie (RDP/SSH) az elsődleges
csatalkozási ponton.

‘

másodlagos kapcsolat felügyeletének támogatása legalább a következő protokollokon
SSH/TELNET/VNC/RDP, amelyek a proxy után következnek be.

.

A felügyelt rendszerek prokolljainak beágyazása vagy FGDN, Hálózat/Maszk vagy IP cím
alapúnak kell lennie.

.

A megosztott ás beágyazott fiókok jelszavait tárolja oly módon, hogy a privilegizált fel
használó ne tudjon a jelszavakhoz semmilyen módon hozzáférni

.

A tárolt jelszavak menedzsmentje és továbbadása más célrendszereknek automatiku
san történik

18

.

Támogatja az alkalmazottak és harmadik felek számára a vállalati rendszerek időben
korlátozott távoli beavatkozásának valós időbeni történő visszajátszását Úgy, hogy
amennyiben szükséges a felügyelőszemélyzet azonnal beavatkozhasson a munkame
netbe ill. egy automatizált előre definiált minta segítségével a munkamenet megsza
kítható legyen

.

A rendszer az alábbi protokollokat támogatja:
o

parancssori protokollok: SM-I, Telnet

o grafikus protokollok: RDP, VNC
o webes protokollok: HTTPS
Amennyiben más protokoll monitorozására lenne szükség a jövőben, a Wallix képes
biztosítani ún. izolált módot. Vagyis a privilegizált felhasználó csak az adott protokolhoz
vagy klienshez férhet hozzá.
.

A megoldás tárolja az összes munkamenet adatait és metaadatait, amely magában fog
lalja az átvitt fájlokat, a parancsbevitelt és a kurzor mozgását. A munkamenet-lejátszó
gyors előre tekerést és időbeli ugrásokat tesz lehetővé.

.

A munkamenet rögzítése rendelkezik keresési képességgel a felügyelt gyártók, alvállal
kozók és szuperfelhasználók tevékenységében a teljes infrastruktúrán keresztül.

.

Összeköthető külső hálózati tárhellyel a mentések érdekében.(NFS/CIFS)

‘

A privilegizált munkamenet felvétele és exportálása videó formátumba (fly, mp4)
Az SSH kulcsok és jelszavak cserélhetőek

‘

Menedzselhetőségi követelmények
‘

Központi webes GUI

.

3. fél által gyártott autentikációs és címtár szolgáltató rendszereihez való integrálható
ság (LDAP/LDAPS/Microsoft Active Directory / RADIUS/KERBEROS! TACACS+) és nem
függ a szolgáltatástól, vagyis importálnia kell a csoportokat és felhasználókat a lokalis
PAM rendszerbe.

‘

Szerepkör alapú hozzáférés

‘

Rendelkezik olyan folyamattal, amely az elsődleges hozzáférést engedélyhez köti és
egy vagy több rendszeradminisztrátor jóváhagyását igényli

‘

Biztonsági mentés létrehozása a konfigurációról

.

A privilegizált felhasználók automatikus feltréképezése a hálózatban

.

Biztonságos jelszómenedzsment biztosítása
A privilegizált felhasználók jelszavainak visszaállíthatósága
A privilegizált rendszerfelhasználók jelszómenedzsmentje, úgy mint linux/Unix ‘root’
vagy Oracle adatbázis ‘sys’
A privilegizált és megosztott fiókok teljes életciklusának kezelése (kérés, jóváhagyás,
nyomonkövetés)

.
‘

‘

19

Riasztás, riporting ás logolás követelmények
.

Kezelőfelületi megjelenítés a logokról és riportokról

.

Riasztás automatikus elküldése a rendszergazdáknak emailben vagy smsben, amennyi
ben hibás vagy sikeretelen bejelentkezés történik a megfigyelt rendszerekbe

.

Beépített naprakész felügyeleti mutatókkal, riasztásokkal (pI: kevés tárhely riasztás> és
hibaelhárítási eszközökkel rendelkezik

.

A privilegizált és megosztott fiókok hitelesítő adatainak auditálhatósága
A privilegizált fiókok ellenőrzésének, riportolásának és áttekintésének engedélyezhető
5 ége

.

Rendszertámogatással szenbeni követelmények
.
‘

.

‘

‘
o
.
‘

•
.
‘
.
‘

Meglévő rendszer (single wallix bsm) migrációjának támogatása (wallix HA bsm)
Hálózati konfigurációk támogatása
o ipv4 ás ipv6 támogatás
o rdp, ssh, vnc, telnet protokollokhoz tartozó konfigurációs támogatás
Protokollokhoz tartozó biztonsági beállítások támogatása és ezzel kapcsolatos tanács
adás
A már integrált szerver elérésekhez kapcsolódó biztonsági tanácsadás és konfiguráció
támogatás
Új integrálandó szerver elérésekkel kapcsolatos infrastruktúra támogatás
Új szerver elérésekkel kapcsolatos konfigurációs ás biztonsági támogatás
Központi menedzsment biztonsági felülvizsgálatának ás konfigurációs támogatása
Központi menedzsment elérésekkel kapcsolatos tanácsadás
Központi menedzsment jogosultsági rendszerének kialakítása és konfigurációs támoga
tása
Riasztások felülvizsgálatának ás biztonsági konfigurációjának támogatása
Riporting konfigurációs támogatása
Napló állományok biztonsági ás konfigurációs támogatása
Napló állományok integrálásának támogatása a központi naplózó rendszerbe (graylog)

Ajánlatkérő feladatai

‘

Ajánlatkérő feladata nyertes Ajánlattevő feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosít
ja saját budapesti telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást nyertes Ajánlatte

20

vő szakemberei részére, a feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit Ajánlatké
rő a nyertes Ajánlattevő számára előre megadja.

Ajánlattevő átadandó dokumentumai
Licence igazolás
Licence support (verziókövetéssel) igazolás
Licencinformációs adatlap
Átadás: licenceadmin@nisz.hu e-mail címre kérjük elküldeni

további dokumentumok, melyeket az 1.2.pont szállítási címen kérjük átadni:

‘

.
.

A rendszer teljes dokumentáció amely a következőket kell hogy tartalmazza
o Infrastruktúra dokumentáció (PEM és a kapcsolatai)
o Implementációs dokumentáció
o Integrációs dokumentáció
o Menedzsment és jogosultság felépítése
o Biztonsági ajánlások
Rendszer finomhangolási dokumentáció
Általános üzemeltetési dokumentáció

21
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6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól

1.0

Nyilatkozat Partner adatairól3
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
NADOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt NADOR Rendszerház Kft.
Felelősségű Társaság
Cé~ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő
aláhúzandó): 01-09-074755
Adószám: 105073626-2-42

Uniós adószám: HU10507326

Kapcsolattartó adatai
Név: Kopácsi László

Beosztás: üzletágvezető

Telefonszám: ±36 20-926-65-03

E-mail Cím: kopacsi@nador.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszáni):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cé~név: Nádor Rendszerház KR.
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Számlavezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla
01000003

száma:

HU33

11 100 104-10507326- Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIJIJA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIR Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján:
fejezet]: NEM
VI. fejezet]:
NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM
KATA
[2012.
évi
CXLVH. KJVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM
NEM
NEM
Kelt
Cégszerű aláírás

3

A végleges szerződés aláírásáig kérjük kitölteni.
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest Csokonai utca 3.
5-NY3 Te~esítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Dátum:

Hely:

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

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

Képviselő
(2)
beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

neve,

Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés

száma:
Teljesítés
igazolás
tárgya:
Teljesítés
szerződés
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

szerinti

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más

)

a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatj a.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője

(1)

Megrendelő képviselője (2)

~36 14594200

nfo@nisz.hu
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Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról Szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
.

Cég neve:

Nádor Rendszerház Mt.

Székhely:
Adószám:
Cégjegyzék szám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

1152 Budapest, Telek utca 7-9.
10507326-2-42
01-09-074755
Gombos Tibor Miklós
ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Nádor Rendszerház Kft. a nemzeti
vagyom-ól szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja4 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Budapest, 2020.

„

„

Gombos Tibor Miklós
ügyvezető
Nádor Rendszerbáz Kit.

43• ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. 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 külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely meg
felel a következő feltételeknek:
ha) tulajdönosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus flnanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról ás az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog
gal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amety megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetök,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓÁLTALKITŐLTENDő
Nyilvántartási adatok
____________________________________
Szerződésszám:
______________________________________
Számlaszám (adóügyi):
______________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
____________________________________
.

Licencátadó adataí
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, &maiO:
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

_____________________________________
_________________________________
___________________________________
_____________________________________

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

_________________________________
_________________________________
___________________________________
_____________________________________
_________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________________
___________________________________

.

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

Dátum___________________________

___________

______

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

______________

Server + CAL
Egyeb
‚

_____________

-

Nem
_____

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

:

_____________I

.

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Term ékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a liceneigazolás
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. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék liceneelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszá
ma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
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Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legf?issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Ameimyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
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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