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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
KÖKIR migrációhoz kapcsolódó licence beszerzés — IBM támogató licence 2. rész

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20182
Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Baukszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső és Vetési Iván
Képviselő titulusa: Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Ugyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigaz
gató-helyettes
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő,

másrészről az
Inter-Computer-Informatika Zrt.
Azonosító: 100039
Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. 1.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Bankszámlaszám: 10700347-26594608-51100005
Képviseli: Bajzáth János Bence
Képviselő titulusa: igazgatósági tag

és a
Delta Systems Kft.
Azonosító: 200224
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Bankszárnlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető

és az
EURO ONE Számítástechnikai Zn.
Azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 1091800l-00000057-22480051
Képviseli: Kucska Arpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató
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és az
Invitech ICT Services Kft.
Azonosító: 200747
Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cé~egyzék szám: Cg. 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-13
Banicszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseli: Grace Gerald John
Képviselő titulusa: igazgatósági elnök

ás az
Areus Zrt.
Azonosító: 100159
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
HumanoiT Kft.
Azonosító: 200367
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-938885
Adószám: 13606022-2-41
Bankszámlaszám: 1,1711003-21239782-00000000
Képviseli: Boldog Arpád
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
Sysman Informatikai Zrt.
Azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: l0l00833-56598700-Ol00000l
Képviseli: Hermesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó),

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S
104-207282 ill. KÉ-7607/201’7 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” (2. rész: nem x86) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
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keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF ás az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KI\’I).

1(1v! azonosítószáma: KIvIO2O4SRVT17
KIvI aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2021. október 26.
KM keretösszege: 150.000.000.000 forint + Afa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 301/2018. 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 ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés
ás az együttműködési megállapodás tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerző
dést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogyjelen szerződésből ere
dő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri ás a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja ás betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerző
dés 2. számú mellékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya: „KOKJR migrációhoz kapcsolódó licence
beszerzés — IBM támogató licence 2. rész IBM MQ Processor Value Unit (P VU) licence
). Ajelen szerződés alapján Vevő megrendeli ás megveszi, az Eladó pedig eladja ás biz
tosítja, leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott követelmé
nyeknek megfelelő, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket
(licenceket).

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az Inter-Computer
Informatika Zrt. cégnév (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. 1.) tel
jesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése

3.1 Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szer
ződés hatálybalépésétől számított 95 napon belül kell Vevőnek átadnia jelen szerződés
5.1 pontjában meghatározottak szerint.

3.2 Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről ás engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.)
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Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének
megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet
13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatály
ba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott határidő lejár
tát követő napon. Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni a jelen pontban meg
határozott feltételek teljesüléséről (a szerződés hatályba lépéséről)’.

3.3 Amennyiben a 3.2 pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően
teljesül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának
a napja.

3.4 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

Eladónak jelen szerződés keretében átadandó dokumentumokat elektronikusan a
IURUO~nisz.hu. valamint másolatban a LicenceAdmin~nisz.hu; hcensz~nisz.hu
címre kell megküldenie.

5. A teljesítés módja

5.1. A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik. Eladó köteles a
jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címekre megküldeni a jelen szerző
dés I. számú mellékletben meghatározott licencekhez (tennékekhez) tartozó alábbi do
kumentumokat:
— licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):

a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyi
ben ez értelmezett),
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),

— jótállásra vonatkozó dokumentumok.

5.2. Eladó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatait
teljesíteni a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározottak szerint. A tel
jesítéshez magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben Eladó jelen szerződés teljesítésé
ben közreműködő szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, szaktolmács biz
tosítása Eladó kötelezettsége és költsége.

5.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesíte
rile kell Vevőt a késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról abban az
esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A
jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. pontjában fog
laltak alkalmazását.

A feltétel jelen szerződés aláírásáig teljesült, melyre tekintettel a szerződés az aláírásának a napján hatályba lép.
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5.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során Olyan körülmény áll elő, amely akadályoz
za, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről
köteles Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, va
lamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.5. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.

5.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevo
nása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkal
masságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a
Kbt. 138. * (2) - (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonat
kozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.7. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kö
telezettség —jelen szerződés szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.8. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt
feltételek megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azo
kért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek
volna be.

5.9. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktala
nul értesíteni.

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

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás kiállítása

6.1. Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencek
hez) szükséges, jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott dokumentumokat tartal
mazó e-mail kézhezvételét követően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni arról,
hogy az Eladó szerződésszerűen teljesített-e.

6.2. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekhez a jelen szerződés 5.1
pontjában meghatározottakat teljeskörűen átadta, haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon
belül köteles kiállítani a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bi
zonylatot (4. számú melléklet).
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6.3. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez) a jelen
szerződés 5.1 pontjában meghatározottakat nem teljeskörűen adta át, erről haladéktala
nul értesíti Eladót azon az e-mail címen, amelyről Eladó a jelen szerződés 5.1 pontja
szerinti dokumentumokat megküldte. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köte
les ajelen szerződés 5.1 pontjában foglaltak szerint teljesíteni.

6.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó
valamennyi, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékhez (licenc
hez) ajelen szerződés 5.1 pontjában meghatározottakat nem vagy nem teljeskörüen adja
át.

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

6.6. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételével állapították meg.

7. A fizetendő ellenérték

7.1. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés ellenértékének megfizetése saját forrás felhaszná
lásával valósul meg.

7.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.

7.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 9.282.000,- Ft + közbeszerzési
díj ± AFA, azaz kilencmillió-kétszáznyolcvankétezer forint ± közbeszerzési díj ± általá
nos forgalmi adó.

7.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.

7.5. A 7.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.3 pontban meghatározott net
tó ár különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások ese
tén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj
alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke
2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

7.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.3 pont) túl további díjazás, költség
térítés, 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.
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8. Fizetési feltételek

8.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

8.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően
kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat valamint a kitöltött és aláírt
Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet). Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé
teszi elektronikus számla befogadását az einvoice@nisz.hu címre.

8.3 A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése valamint a Ptk.
6:130. * (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.

8.4 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a 8.2 pontban meghatározott e-mail
címre küldi.

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

8.6 Az Eladó mdomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
— a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
— a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások

megnevezése, TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot,

— fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30. napot,
— a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a batik nevét, valamint az adószá

mot,
— a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat,
— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.7 Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
központi iktatójába vagy a 8.2 pontban meghatározott e-mail címre érkezésétől
számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba nem
számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

8.8 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
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8.9 A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

8.10 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

8.12 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 8.2 vagy 8.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

8.t3 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefi]ggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.14 Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti
harmadik személyre.

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

9. Jótállás, felhasználói jogok, szavatosság

9.1. Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekre 12 hónap
jótállást és gyártói támogatást biztosít jelen szerződés 2. számú mellékletében részlete
zettek szerint. A jótállás, gyártói támogatás kezdete a termék átvételének (jelen szerző
dés. 5.1 pontjában meghatározottak teljesítésének) az időpontja.

9.2. Vevő hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között az alábbi elérhető
ségek valamelyikén, írásban teheti meg:

E-mail: szerviz@hu.ibm.com
Tel: ±36-1-382-5720

9.3. A jótállás, szofiverkövetés és gyártói támogatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget az Eladó viseli.

9.4. Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekre a Gyártó által
biztosított terjedelmű felhasználási jogot szerez. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a jelen
szerződéssel megvásárolt licenceket a 7/2013. (11.26.) NFM rendelet alapján az Innová
ciós és Technológiai Minisztérium részére üzemeltetett szakrendszerek működtetéséhez
kívánja felhasználni.

9.5. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és teijedelemben — jogosult
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és/vagy jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan
joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (‚p1.
szerzői joga, szabadalma vagy védj egye), amely Vevőnek a Jelen szerződésben megha
tározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pont
ban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is
terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek al
kalmazása mellett — jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmon
dani vagy attól elállni.

9.6. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel összemg
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

10. Kötbér

10.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.1. pontjában meg
határozott határidő lejártáig a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
termékekhez (licencekhez) ajelen szerződés 5.1 pontjában meghatározottakat nem ad
ja át, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy
meghiúsulás) rnggően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésé
re köteles.

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A kése
delmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó ára. Jelen pont alkalmazása
szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő.

10.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési
kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szem
pontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő.

10.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsult-
nak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződéssze
gése miatt eláll. .

10.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kőtbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.

10.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megtizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
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10.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás telje
sítés 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 ki
zárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 530.) Korm. rendelet szer
ződésmódosításra vonatkozó előírásaira.

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesíté
sével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsért jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 12.5 pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott

esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatáro

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

11 .4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekö
vetkezése esetén.

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

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

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél vég
elszámolással történő megszűnését határozta el.

11.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

11.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
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12. Titoktartás

12.1. Eladó vállalja, az
-Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglal
takat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőr
zési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,
- az információs önrendelkezési jogról ás az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. *-ában, ás az 1. melléklet, Ill. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illető
leg a nyilvánosságra hozatalt Eladó még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagad
hatja meg.

12.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyil
vánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadá
sában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szük
ségessé.

12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájá
rulásával teheti meg.

12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, felté
ve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak
alá és adnak át Vevőnek.

12.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért ás tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.

13. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Szerződéses kérdésekben:
Neve: Rédei Gyöngyi dr.
Beosztása: Senior szakértő
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: -

Mobiltelefon száma: ±36-30-532-6405
E-mail címe: redei.gyongyi~nisz.hu
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Szakmai kérdésekben:
Neve: Hajdu Gábor
Beosztása: Közlekedés informatikai rendszerek

üzemeltetési osztályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±361 8966473
Mobiltelefon száma: ±36303686985
E-mail címe: hajdu.gabor~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Róth Dániel
Beosztása: key account manager
Levelezési címe: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a
Telefonszáma: ±36 1 411 3734
Mobiltelefon száma: ±36 30 776 5080
e-mail címe: daniel.roth~intercomputer.hu

13.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együtte
sen:

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Levelezési címe: 1389 Budapest, FL: 133.
Telefonszáma: ±36-1-896-4155
Mobiltelefon száma: ±36-30-182-1688
E-mail címe: varga.dezso~pjsz.hu
és
Neve: Vetési Iván
Beosztása: Ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezér

igazgató-helyettes
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-3056
Mobiltelefon száma: ±36-30-921-6560
E-mail címe: Vetesi.Ivan@nisz.hu

13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatározott kap
csolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapod
nak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kap
csolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra
nem jogosultak.

13.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
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- írásban igazolt Személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

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

14. Vis Major

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

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Felek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen kö
rülmények 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.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí

tás, rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgár

háború és terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra b1vatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

14.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ész-
szerű alternatív módot a teljesítésre.
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14.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gon
dosság tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárí
tani.

14.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll — választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatály
lyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

15. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

15.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tarta~mává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jeflegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

15.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvényteleimek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.

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

15.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alipján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitáju
kat, Úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

15.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

15.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

15.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KM, illetve
annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes ren
delkezéseket nem tartalmazhat.
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15.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül esato
lásra. Eladó tudomásul veszi, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó hi
domásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

15.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződés 1. pontjában hivatko
zott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, nettó (KEF díj és
AFA nélküli) egységára, nettó (KEF díj és ÁFA nélküli) ára (Eladó, mint nyertes Aján
lattevő ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján)
2. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírásának a 2. rész-
ajánlatra vonatkozó része)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020 Budapest, 2020P~ «~

‘.~mat.

:arga Dezso Vetesi an
Gazdasági vezérigaz- gyfélkapcsolati és Bajzáth János Bence

gató-helyettes7’,’ . szolgáltatási vezérigaz- igazgatósági tag
gató-helyettes

NISZ ~. Inter-Computer-hiformatika Zn.
Vevő ‚Elado
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1. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, nettó (KEF díj és ÁFA nélküli)
egységára, nettó (KEF díj és AFA nélküli) ára

(Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján)

KEF kód Mennyiség, Nettó egységár Nettó összárTermék (szolgáltatás) megnevezése mennyiségi
(Termékazonosító) ‚ (Ft) (Ft)egyseg

IBM MQ PROCESSOR VALUE UNIT
D55V1LL (PVIJ) LICENSE ± SW SUBSCRIPTION 420db 22 100 Ft 9 282 000 Ft

& SUPPORT 12 MONTHS

Összesen ár (nettó) 9 282 000 Ft

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA, valamint 2 % közbeszerzési díj +27 % ÁFA terheli.
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2. számú melléklet

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírásának a 2. részajánlatra vonatkozó része)

Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszer
zés tárgyának kellően pontos ás érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenység
re, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, aján
latkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevé
kenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfo
gad.

A beszerzés tárgya

IBM támogató szoftverlicenszek szállítása az alábbiakban részletezettek szerint:
. 420 PVU mennyiségű IBM App Connect Standard Processor Value Unit

(PVU)licence — I. részajánlat
. 420 PVU mennyiségű IBM MQ Processor Value Unit (PVU) licence — II. részajánlat
. 100 TB lefedéséhez szükséges IBM Spectrum Scale Data Management Edition Per

Terabyte Licence — III. részajánlat
. 12 hónap jótállási ás gyártói támogatás a megajánlott termékekre

IBMMQ Processor Value Unit (PJ”U~ licence — IL részajánlat

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

KEF cikkszám Megnevezés Mennyiség
IBM MQ Processor Value Unit (PVU) License ± SW

D55V1LL Subscription & Support 12 Months 420 PVU

A megajánlott licence egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti
termékekre ad ajánlatot:

11-01 Az IBM WebSphere Message Queue termekekkel kompatibilis addicionabs
hcensz biztositasa a beszerzesi igenykent defimalt mennyisegben (420 PVU),
amely a Websphere Message Queue ~nkcionalitastbiztositani kepes
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Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánlattevőfeladatai

• Az előzőekben rögzített követelményelmek megfelelő licencek szállítása az Ajánlati
felhívásban meghatározott email-címekre (LicenceAdmin~nisz.hu; 1icensz~nisz.hu;
kiruo(ö~nisz.hu) az ott meghatározott határidőknek megfelelően.

Leszállítandók
• Jótállásra vonatkozó dokumentum
. Licencigazolások

Jótállási ás gyártói 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
időpontja.

A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

JP-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg. __________

JP-02 A hibabejelentést 4 órán belül kell visszaigazolni az Ajánlatkérő részére.
JP-03 A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmazma

. hibat bejelento szemely neve, beosztasa,

. meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyari szam),

. eszlelt hibajelenseg leirasa,

. hibabejelentés száma. ___________

JP-04 A bejelentéstől számított 24 órán_belül el kell kezdenie a hiba elhárítását.
JP-05 Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztositam kell bovebb (publikusan

hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai doku
mentációihoz, hibalistákhoz, szoflverfrissítéseihez.

JP-06 Jótállás ás gyártói támogatás keretében biztosítani kell a kapcsolódó
szoftverfrissítések_díjmentes_letöltési_lehetőségét. ______
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3. számú melléklet

NEMZET] INFOXOMMUNIKÁCIÓS 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
szowÁI.rgró Zat

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Ke- Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Ke
reskedelmi Zrt. reskedelmi Zn.
Cégjegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43 Adószám: 12857074-2-43

Kapcsolattartó adatai
Név: Róth Dániel Név: Róth Dániel

Telefonszám: ±36 30 776 5080 Telefonszám: ±36 30 776 5080

Cím
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1075
Budapest, Károly kit. 3/a
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10700347-26594608-51100005 Bankszámla száma: 10700347-26594608-51100005

Kmönös 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. Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIIL’A. fejezet, 169.*.(h)]: XIII/A. fejezet, l69.*.’h)]: XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
NEM NEM NEM
Fordított adózás [áfa tv. Fordított adózás [áfa tv. Fordított adózás [áfa tv.
169.*.(n)]: NEM l69.*.(n)]: NEM l69.*.(n)]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

lnter_Computer—[ntorma»»
S~áiY’ítástechnikai Cs

KereskedeLmi ZR.

KATA [2012. évi CXLVII. tör
vény]: NEM

Kelt. .2?f

KATA [2012. évi CXLVII. tör
vénvi: NEM

KATA [2012. évi CXLVII. tör
vényi: NEM

Cégszerű aláírás
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4. számú melléklet

•O~

NISZ NemzeU Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-lOSt Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum: I
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég nevez Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:NISZ Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Infokomniunikációs Szol- (a TIB aláirója) (a T~ jóváhagyója)
gáltató Zrt.
Terméklszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti titeme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés: ___________________________________________________

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőség-
vizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és arehivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vaflalkozo/Szalhto szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja ____________

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)

±3614594200 nfo~nisz.hu niszhu
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.
N I S Z 5. számú melléklet

34-NY6 Licencinfortnációs adatlap 6.0

Licencinformációs adatlap

LICENCÁTÁDO ÁLTAL KITOLTJENDÓ
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 (pl. HIJF, EUR, USD): _____________________________

Közbeszerzési díj (%): _________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ _____ ___________

Server +
Metrika: Installation Users CAL

Processor Core Egyéb
Szoftverkövetés vagy termékthssítés: Igen Nem
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem ____________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-
to): év.hó.nap -

Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ : ____________

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

Dátum______________________________ Lkencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 6.0

Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS
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 ás e-rnailes
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 szo~ver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése ás verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szotivertermék 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 pénznem-
ben.

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

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

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
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N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 6.0

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darab-
száma 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.

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 legMssebb 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): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású 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 termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

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

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Inter-Computer-Informatika Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Képviseletében eljár: Bajzáth János Bence igazgatósági tag

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Inter-Computer-Informatika Zrt. a
nemzeti vagyoni-ól szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

lnter-computei~irifoí.~ ‘.,.,.

Számítástechnikai és
Budapest, 2020 Kereskedelmi Zrt.

Inter-Computer-1Q\formatika Zrt.

2 ~ (1) E törvény alkalmazásában

I. át/átható 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 helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus ünanszírozása megelözéséról és megakadályozásáról szóló tör
vény 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 kettös adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szer”ezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következö 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 tagállamábtm, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásbas részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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