Szerződés nyilvántartási ~

ADÁS VÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Intézmény
Intézmény neve:
KEF azonosító:
Székbely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
20030
1081 Budapest, Csokonai u. 3
01-10-041633
10585560-2-44
K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Bancsics Ferenc
vezérigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:

Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
01-10-047135
23469507-2-41

Bankszámlaszám:

11600006-00000000-64985936

Képviseli:

Nagy Péter

Képviselő titulusa:

vezérigazgató

Cé2 neve

ATOS Mazyarorszá2 Kft.

Székhely:

1138 Budapest, Váci Út 121-127. Váci Greens

D Irodaépület, 4. emelet
Cégjegyzék szám:

01-09-710062

Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

10378144-2-41
13100007-02510510-00463485
Ilernádi József

Képviselő titulusa:

ügyvezető

CéE neve

SERCO Informatika Kft.

Székhely:

1037 Budapest Bécsi űt 314.

Cégjegyzék szám:

01-09-709321

Adószám:
Bankszámlaszám:

12906240-2-41
11703006-25958254

Képviseli:
Képviselő titulusa:

Wéber Tamás Károly
ügyvezető

dr
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Cég neve

TR Consult Kft.

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

1037 Budapest Montevideo utca 5.
01-09-686917
11992323-2-41
16200209-17057530-00000000
Ory Tamás Attila
Ugyvezető

Cég neve

DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.

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

1027 Budapest, Henger utca 2/C
01-10-049616
26196413-2-41
10300002-10699363-49020017
Rátkai Péter
az igazgatóság tagja

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 225-467902
(KE-16846/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére

VMivare virtualizációs szoftverliceizszek beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások teljesítése “
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményekép
pen a KEF és az Eladó között keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM).
KIvI azonosítószáma: KMVMWARE17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 9.
KM időbeli hatálya: 2022. május 9.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1 -jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajániattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés (a továbbiakban: Szer
ződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a Digitran
Hungária Zrt.. a Szerződést—meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajániattevő nevében hja alá.
—

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
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 jogsza
bályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés inellékletét képező műszaki
leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:
2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
1KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Kormányzati Adatközpont bővítéseként „Virtualizációs szoftver beszerzése” a NAV
Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) projekthez
kapcsolódóan “tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mel
lékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet
(Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását és
szolgáltatás nyújtását.
—

-

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Digitran Hungária Zrt. tel
jesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
3.1. Eladó ajelen szerződés keretén belül szállítandó licenceket, továbbá a licencekről szóló igazolást
jelen szerződés hatályba lépését követő 90. napig köteles leszállítani.
3.2. A szerződés hatályba lépésének feltétele: Vevő a Kbt. 53. ~ (6) és 135. * (12) bekezdése alapján
kiköti, hogy a Szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása és, az,
hogy az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” tárgyú
KOFOP-l .0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számú,jelen szerződés elszámolható költségeinek tá
mogatására kiterjedő érvényes és hatályos Támogatási Szerződés módosítás jöjjön létre a Vevő, mint
támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között~. Amennyiben a Támogatási Szerző
dés Módosítása, a benyújtott támogatási igénynél kisebb összegben vagy egyáltalán nem kerül megkő
tésre, úgy jelen szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba. A Szerződés azon a
napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel teljesül.
3.3. A szerződés a 3.2. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 3.2. pont szerinti feltétel teljesül, úgy a hatálybalépés időpontja
a szerződés mindkét fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 3.2. pont szeriiui feltétel, úgy a hatálybalépés
időpontja az ezt követő 2. munkanap.

4. A teljesítés helye:
4.1. Eladó a szerződés keretében szállítandó, a Műszaki leírás 2.2. pontjában felsorolt dokumentumokat
Vevő 1148 Budapest, Róna u. 54-56. számú telephelyére köteles átadni Vevő kapcsolattartójának.
4.2. A licencigazolásokat Eladó licensz(dinisz.hu és másolatban a 1icenceadtnin(~nisz.hu e-mail címre
köteles inegküldeni.
4.3. Eladó, a licencek használatba vételéhez szükséges információkat Vevő kapcsolattartója részére
küldi meg emailben.
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A teljesítés módja
4.l.Eladó a termék biztosításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni.
4.2. Eladó a Műszaki leírás 2.2. pontja szerinti dokumentumokat köteles leszállítani és átadni Vevő részére.
4.3.Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely aka
dályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zárja kijelen szerződés Ii. fejezetében foglaltak alkalmazását.
4.4. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműkö
dését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és
annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
4.5. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
4.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szük
ségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt vett
szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen sze
mély/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, vala
mint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
4.7. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalko
zókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —jelen szerződésben
szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

4.8. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésének alkal
mazását.
4.9. Vevő a támogatási igényeit Eladó alábbi elérhetőségein jogosult bejelenteni:
Telefon:
Email:
5. A fizetendő ellenérték:
5.1.Eladó ajelen szerződés alapján a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
5.2. Eladót megillető díj (vételár) teljes összege: 47 880 000,- Ft ± ÁFA, azaz Negyvenhétmillió-nyole
száznyolvanezer forint ± általános forgalmi adó.
5.3.A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kap
csolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás
költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszer
zési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ±
Afa.
5.4. Felek rögzítik, hogy sz általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelke
zések az irányadóak.

5.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken 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.

6. Fizetési feltételek:
7.1’ Eladó a vételárra a számvitelről szóló 2000’ évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltakalapján
kiállított számla ellenében jogosult. Eladó egy darab számla benyújtására jogosult az igazolt teljesítést
követően. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Tel
jesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) csatolása.
7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035”
azonosítószámú „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése”Icímű
projekt terhére projekt költségvetése terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében kerül kifizetésre El
adó részére.
7.3. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át az Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) történő beérkezését követő 15 napon belül. Eladó
a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely
fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.
7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bizony
lattal igazolt, Eladót megillető nettó értékét a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Tá
mogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül átutalással a
Kbt. 135. ~ (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (»-(2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támo
gatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. S.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Kor
mányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett idő
tartam nem számít be.
7.5. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla, a Vevő központi
iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
7.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktató
jába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.
7.7.A számla kiáHításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
a száinlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

Cxxvii.

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevé
kenység leírását és annak VTSZ/TESZOR számát,

-

fizetési határidőként a 30 napot,

-

a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

-

a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

-

törvény

a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése,
adminisztratív terhek csökkentése, illetve azonosító számát: KOFOP-1.0.0-VEKOP-lS-201600035

7.8. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait—az indok(ok) megjelölésével küldi
meg az Eladó részére. Az Eladó jogszabályi előírásoknak, illetve ajelen szerződésben foglalt rendelke
zéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Vevő nem tagadhatja meg.
7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.10. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cég
formájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül
köteles a Vevőt írásban értesíteni.
7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen Szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

—

7.12. Eladó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól az 5. sz. melléklet kitöltésével és a
Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
7.13. Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefüggésben 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 jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.14. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolat
ban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfe
lelő további követelményeket határozzon meg.
7.15. A szállítói finanszírozással érintett részre vonatkozó speciális szabályok;
a) Felek kijelentik, bogy ajelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá tar
tozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. 5
alapján biztosítja a Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szál
lítói előleg igénylésének lehetőségét.
b) A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentum Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) az Eladó
a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a
szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
c) Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére ke
rül sor, a Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére
jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. 5(6) be
kezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. 5(1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm.
rendelet 118/A. 5 (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével nem nyújt biztosítékot. Az előleg
visszafizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámo
lásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla
összegéből kerül levonásra oly módon, hogy a Vevő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számta
végszámla összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.
7.16. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mélyre.

7. Átadás-átvételre vonatkozó előírások
7.1.Vevő ajelen szerződés keretén belül leszállított 5.2. pont szerinti dokumentumokat mennyiség alapján
átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között,
pénteken 9:00-13:00 óra között.

7.2. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy El
adó a szoftverek rendeltetésszerű ésjogszerü használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
7.3.Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e az átadás-átvételi jegyzőkönyvön feltüntetett mennyiséggel,
az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza-e a szerződés számát,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
-

-

7.4. Vevő az átvételt az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadja az
alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett meimyiséggel,
az átadás-átvételi jegyzőkönyv nem tartalmazza a szerződés számát,
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
-

7.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felekjelen 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.
-

-

7.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytat
nak le, melyrejelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismételt átadásátvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt követően
Vevő a meghiúsulásjogkövetkezményének alkalmazása mellett (H.4.) jogosult elállni a szerződéstől.
7.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értelmez
hetőjoglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként megille
tik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illető
leg amelyekre ajótállás kiterjed.
8. Teljesítésigazolás
8.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, haa8. fejezet szerinti átadás-átvétel sikere
sen lezárult.
8.2. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.1. pontban megnevezett személyek
együttesen jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban: TIB)
történik (3. sz. melléklet).
8.3. Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához szükséges,
valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szál
lítja illetve át nem adja beleértve ajelen szerződés 6. sz. mellékletét képező Licencinformációs adatla
pot..
8.4. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési
folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő (intézmény) a portálon 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg
az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál
automatikusan „teljesítve” státuszba fo~a állítani a folyamat státuszát.
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8.5. Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon,
amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

-

9. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság
9.1. Eladó Jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírásban meghatározottak szerint 12
hónap jótállást vállal és biztosítja a támogatást.
9.2.Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.
9.3. Eladó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék teljesítésére
a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —jogosult és/vagy jogosított. Eladó szavatolja to
vábbá, hogy harmadik személynek nincs olyanjoga, Így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulaj
donjogra) vonatkozó joga(pl. szerzőijoga, szabadalmavagy védjegye), amely Vevőnek ajelen szerző
désben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban
meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a
valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő a kártérítési igényének fenntar
tása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jo
gosult felmondani.
—

-

-

9.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően szabadalom,
szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen
pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó jogsza
vatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi
jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles inegtéríteni Vevő minden olyan
kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1.
Amennyibenjelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért Eladó
felelős, a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó az erre okot adó kö
rülményjellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) ftiggően késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fize
tésére köteles.
—

—

10.2.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napjaalattnapio,5%,akésedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedel
mesen teljesített mennyiség nettó értéke.
10.3.
Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértékejelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Alapja a szerződés nettó értéke. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő, Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.
10.4.
Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
10.5.
Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabá
lyainak betartásával.

10.6.
Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, il
letve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
10.7.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé
nyesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján ajogosult hibás teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2.
Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
1 1.3.
Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)
d)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
jelen szerződés 10.3. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
Eladó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét
saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott ha
táridőre nem teljesíti.
—

—

11.4.
Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
inegszűnését határozta el.
11.5.
Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli ér
tesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szer
ződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.
11.6.
Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés inegszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.7.

Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

11.8.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a közbeszer
zési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

11.9.
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
-

-‚
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Titoktartás
11.10.
Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Jelen szerződés lényeges tartalmáról.
11.11.
Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályoz
hatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előírás tesz szükségessé.
11.12.
Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
11.13.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződés
ben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
11.14.
Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
választása szerint ajelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

12. Felek közötti kapcsolattartás
12.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Könyves János Zsolt
Beosztása: Infrastruktúra létesítési és terve
zési osztályvezető
Telefonszáma: +36307333526
e-mail címe: zsolt.konyves(~nisz.hu
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Séfel Gábor
Beosztása: ügyfélmenedzser, kiemelt ügyfelek
Levelezési címe: 1027 Budapest, Henger utca 2/C
Telefonszáma: ±36 1 344 4872
e-mail címe: Eabor.sefel(á~di~zitran.hu

12.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személy:
Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Patkó Attila projektmenedzser és Juhász Attila igazgató,

12.3.
Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló sze
mélyében 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 szerződésmódosításra nem jogosultak.
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12.4.
Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerző
désszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt Személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronilcus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
—

12.5.
Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, 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 bizo
nyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbe
sítettnek tekinteni.
—

—

12.6.
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 kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
12.7.
Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalma
zással a Szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik,
bogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a Szerződésben megnevezett mun
kavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) ajelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattar
tás érdekében, a 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 feltéte
lekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóikjelen
pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a Szerződésre vo
natkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumke
zelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás so
rán az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
12.8.
Felek rögzítik, hogy a 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
95/46JEK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.”
—

-

13. Vis Major
13.1.
A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiÚsulás vis
inaior eredménye.
13.2.
Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul következ
nek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesí
tését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
11
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b)
c)
d)
e)
f)

tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
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.

13.3.
A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
13.4.
Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szer
ződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg
kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
13.5.
A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén
sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

13.6.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt
felmerült kárát.

14. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:
14.1.
Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvény
telenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
14.2.
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.
14.3.
Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírá
lására a rendes bírósági fórumokat választják.
14.4.

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.

14.5.
A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
14.6.
Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt, hogy ugyanannak a feltétel
nek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a
követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.7.
Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.
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14.8.
A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
14.9.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és az Eladó között létrejött fent hivatko
zott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat (TIE minta)
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat Partner adatairól
Lieencinformációs adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal min
denben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2020. július

JJ’

Budapest, 2020. július

Vevő részéről:

Eladó részéről:

Bancsies Ferenc
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

L

L

L

Rátkai Péter
az igazgatóság tagja
DIGITRAN Hungária Digitális Transzformá
ció Zrt., a közös ajánlattevők képviseletében

d~gfl~~afl

Digitran Hungaria Zrt
1027 BudapeSt Henger u 21C
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NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

VMware /teencek beszerzése
Műszaki Leírás
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1. A beszerzés tárgya
Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs szoftverlicenszek szállítása az alábbiak
ban részletezettek szerint:
o
VMware vSphere Enterprise Plus Platinum vagy ezzel egyenértékű licenc 20 darab,
egyenként 2 fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (Osszesen 40 db CPU licenc),
.
12 hónap jótállási és gyártói támogatás.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:
Mennyi-

.

.

.

Megnevezes

.

Cikkszam
VS6-EPL-PLT~

VMware vSphere 6 Enterpnse Plus Platinum for 1 processor

40

VS6-EPL-PLTP-SSS-C

Production SupportiSubscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus Platinum for 1 processor for 1 year

40

.

.

A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékekre ad
ajánlatot:

v-o i
V-02
V-03
V-04
V-OS

V-06
________

V-07

HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, bogy a szerver Összes processzor
magja felhasználható tegyen.
_____________________________________
Memória nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 768 GB)
felhasználható legyen.
Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám
10-szerese.
Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen
adni az egy szerverben leszállított Összes core-t (legalább 40 fizikai core).
Egy virtualis gep maximalis memoria merete Egyetlen virtualis gepnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memoriat (termeszetesen a virtualizacios szoftver
által használt memória méretei csökkentve).
Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes
legyen_minimum_2TB-os_virtuális_lemezt_kezelni.
Hardver alapu virtualizacto A virtualizacios szoftver kepes legyen kihasznalni a
szerverek_beépített virtualizációs hardver támogatását.
Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb,
mint annak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut
(Near native speed).
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V-09

Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen
gyártói támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és újabb
verzióinak virtuális gépen való futtatásához:
.
windows Server 2012 R2
.
CentOS 6 és 7 64-Bit
.
Debian GNU/Linux 7 és 864 Bit
.
Red Hat Enterprise Linux 6 és 7 64-bit
.
SUSE Linux Enterprise Server 11 és 1264-Bit
‘
Ubuntu 14.04 64-Bit
Hálózati támogatás:
‘
Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót biz
tosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz csat
lakozhatnak.
‘
VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő funk
ciókat a konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt
csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti :
trunk portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN tagelt
csomagokat átadnak, mind több fizikai portot ún. LAG (Link Ag
gregation) módban össze tudnak fűzni (p1. IEEE 802.3ad).
o Disztributed switch támogatás
PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég :
operációs rendszerszámára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya direkt
elérését.
Fibre channel: A konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert tartal- :
maz, ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy külső FC
LUN-t egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az esetben
szükséges, hogy mind a gazdagépen futó virtualizációs program (Windows,
vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC LUN-járól be tudjon töl
tődni (boot).
Failover, live migration: A virtualizáciás szoftver legyen képes egy meghibáso
don fizikai gepen futo virtualis gepet egy tartalek fizikai gepen automatikusan
ujrainditani, illetve ez a muvelet a menedzsment feluletrol is indithato legyen
Legyen lehetoseg a virtualis gep leallitasa nelkuli mozgatasra a felepitett rend
szeren belul, illetve a mar uzemelo VMware 6 5 cluster es a megvalositando
rendszer között.
_______

V-1O

!

‚

V-li

‘

‚

V-12

‘

V-l3
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Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánlattevő feladatai
.

.
.

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása az Ajánlati
felhívásban meghatározott e-mail címre, az ott meghatározott határidőknek megfelelően
leszállítandó.
Licenc igazolások megküldése elektronikusan a licensz@nisz.hu és másolatban a li
cenceadmin@nisz.hu e-mail címre;
34-NY1O Licencinformációs adatlap kitöltése

Leszállítandók
.
‘
.

Jótállásra vonatkozó dokumentáció
Licencigazolások
Licencinformációs adatlap

Jótállási és üzemeltetés támogatási 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 átvételének az
időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

JP-Ol

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kell visszaigazolnia.
___________________________

JP-02
JP-03

:
JP-05

____________________

Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba
elhárítását.
Gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációi
hoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez.
Gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítésekdíjmentesletöltési lehetőségét.
________________

JP-04

_____

______________________________

____

_____

I

_____—~
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2. számú melléklet
a

~ nyilvántartási Számú szerződéshez

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP

Cikkszám

VS6-EPL-PLT-C

VS6-EPL-PLT-PSSS-C

Összesen ár (nehó)i

Termék (szolgáltatás) megnevezése
VMware vSphere 6
Enterprise Plus Plati
num for 1 processor
Production Support’Subscription
VMware vSphere 6
Enterprise Plus Plati
num for 1 processor
for_1_year

Mennyiség, menynyiségi egység

Nettó egy-ségár
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

40 db

884 450

35 3’78 000

40 dl,

312

550

12 502 000

47 880 000

18

Is,’
3. számú meHéklet a .11. ~ nyilvántartási számú szerződéshez
.

NI

~

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081. Budapest, Csokonai utca 3.
M IE-7591315

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

Dátum:

Vállalkozói Szállító cég neve:

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
NISZ Képviselő (1) neve, beosztása:
Nemzeti
Infokommunikációs (a TIB aláírója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

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

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői 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, átadásátvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a tel
jesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szak
terület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (1)
Megrendelő képviselője (2)
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4. számú meHéklet
nyilvántartási Számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelés ről

CéE neve

DIGITRAN Hun2ária Di2itális Transzformáció Zrt.

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

1027 Budapest, Henger utca 2/C
01-10-049616
26196413-2-41
10300002-10699363-49020017
Rátkai Péter
az igazgatóság tagja

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt DIGITRAN Hungária Digitális
Transzformáció Zrt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti
átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Digitális Kormány
zati Iigynökség Zrt. haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Digitális Kor
mányzati Ugynökség Zrt. jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Budapest, 2020. július

I/
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Digitrafl Hungária Zrt.
1027 BudaPest Henger

Li.

2!

Rátkai Péter

az igazgatóság tagja
DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zn.
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nyilvantartasi
számú szerződéshez
MIE-75910íB/5
.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zártkörűen
Digitran Hungária Zrt.
Működő Részvénytársaság
Cégiegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám
(megfelelő aláhúzandó): 01-10-049616
Adószám: 26196413-2-41

Uniós adószám: HU26196413

Kapcsolattartó adatai
Név: Séfel Gábor

Beosztás: ügyfélmenedzser, kiemelt ügyfelek

Telefonszám: +361 344 4872

E-mail Cím: gabor.sefel@digitran.hu

Cím
Székhely (ország, irónyítószóm, város, utca, hózszóm): 1027 Budapest, Henger utca 2/C
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irónyítószám, város, utca, hózszóm):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irónyítószóm, város, utca, házszám): 1027 Budapest Henger utca 2/C
Cégnév: Digitran Hungária Zrt.
Számlázási cím (ország, irónyítószóm, város, utca, házszám): 1027 Budapest Henger utca 2/C
Számlavezető bank
Neve: MKBBankZrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10300002-10699363-49020017
HU F
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kel! beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(I)]:
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV,-XVII. fejezet, NEM
NEM
169.~.(p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. feje- Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
NEM
zet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:

______________________________

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

L

Hungária Zrt.u 21C
1027Digltran
Bud4~..i

Rátkai Péter
az igazgatóság tagja
DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.
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Licencinformáeiós adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
________________________________
Szerződésszám:
_____________________________________
Számlaszám (adóügyi):
________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
________________________________

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

___________________________________
_________________________________
___________________________________
______________________________________

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

___________________________________

_____________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________________
___________________________________
__________

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Dátum______________________________
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Instal
lation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

_____

____________

Users
Core
Nem
Nem

Server
Egyéb

+

CAL

____________

-

Nem
_____

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

:

_____________

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

NI SZ
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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 szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Terméicinfbrinációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertennék 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 feltűntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizanenie.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
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Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licence
lendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon li
cenceljük.
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 leg&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 stan
dard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
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