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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
aniely létrejött egyrészről a

?USZ Nemzeti Infokomiuunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
K.EF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Varga
Dezső, gazdasági vezérigazgató-helyettes és Adám Csongor ágazati igazgató), mint Vevő (a továbbiak
ban: Vevő),
másrészről alz:
Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

SoftwareONE Hungary Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.
01-09-976224
23744189-2-41
13100007-02510810-00623482
Rajcsok Zoltán
ügyvezető

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

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által 2018/S 022-045735 (KÉ-1510/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-köve
tése, cseréje, valamint Új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretinegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző ás az Eladó között „Microsoft szofiver lieencek I. (LSP)” című keretmegállapodás jött létre (a
továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO1 O 1-O1O5MSLICI 8
KM aláirásának dátunia: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2020. május 01.
A 301/2018. (Xli. 27.) Konn. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben20l9. november 1-jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.

Eladó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri ás a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja ás betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogsza
bályt. az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valaniini a jelen szerződés I. számú mellékletében
(műszaki leírás) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

A

végleges szerződés tartalmazza.
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2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „Kor
mányzati Adatközpont bővítéseként Microsoft licencek beszerzése a,,BBA-2.6.3/l 1-201900001 azonosítószámú „AZ EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések”
című projekt vonatkozásában” című projekt vonatkozásában tárgyú eljárás szerződése alapján
Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig elvállalja, eladja és leszállítjajelen szerződés I. számú
mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását és támogatási szol
gáltatásának teljesítését, a 2. számú mellékletben (Megrendelt termék- és árlista) meghatározott
mennyiségekben.
—

3.

A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltételei a következők:
a) aimak mindkét fél általi aláírása továbbá az, hogy az eljárás fedezetét biztosító BBA-2.6.3/l 12019-00001 azonosítószámú „Az EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejleszté
sek” című kiemelt projekt Támogatási Szerződés hatályba lépjen a Vevő, mint támogatást igénylő
és az Irányító Hatóság, mint Támogató között, valamint a 13512015.(VI. 2.). Korm. rendelet L mel
lékletének 1.3.2. (m) bekezdésének megfelelően a BBA alapjaiból származó támogatások felhasz
nálásáért felelős, jogszabályban ellenőrzésre feljogosított Felelős Hatóság vagy más szerv által ki
állított támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány, jelentés vagy írásos vélemény megléte
továbbá
b) hogy Megrendelő, a gyártóval a megrendelt termékekre vonatkozó licencszerződést aláírja.
3.2

Ajánlatkérő a hatályos Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. * (9) bekezdése valamint 135. ~ (12) be
kezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél
kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján
lép hatályba.

3.3

A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen fejezetben hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Eladót.

3.4

Eladónakjelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesí
tett liceneeketjelen szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül kell leszállítania és Vevőnek ajelen szerződésben foglaltak szerint átadnia.

3.5

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

4.

A teljesítés helye

4.1.

Eladó, a licenceket képviselő aktiváló kódokat/értcsítő leveleket Vevőnek a 1~L~7~_niszi~j, va
lamint a LicenccAdminanisz. hu címére kell elektronikusan megkiildeni.

4.2.

Eladó köteles továbbá a licencekre vonatkozó licencigazolást is biztosítani Oly módon. hogy ah
hoz Vevő a termék gyórtójának honlapjón. Microsoft Products and Services Agreement MPSA
igy leli ol le’ en szo /LLu~
‘~
i oldilon ‚ mv 17 ennek he—
Ivébe lépő “ehhelycn) hozzáféijen.
—

5.

A teljesítés módja
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5.1.

Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szük
séges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.2.

Eladónak biztosítania kell Vevő számára ajelen szerződés tárgyát képező liceneekhez kapcsolódó
36 hónap terméktániogatást és szoüverkövetést a szerződés időtartama alatt. Eladónak a jelen
pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott új szoftver verziókat, inódo
sításokat ésjavításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell bocsátania.

5.3.

Eladó köteles Vevőnek átadni (ajelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott e-mail cínwemeg
küldeni) a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, ajelen szerződés 5.2. pontjában és
Műszaki leírásban meghatározott terméktániogatás és szoftverkövetést igazoló dokumentumokat,
továbbá ajelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot
(5. számú melléldet) ameimyiben szükséges az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását
igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni (ajelen szerződés 4. pontjában
meghatározott helyszínen) a jogszerű használathoz szükséges mindennemű licence igazolást, a
jótáhásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szük
séges minden eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség mértékéig és meny
nyiségben.
-

..

5.4.

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

5.5.

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

5.6.

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

5.7.

Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásá
ban részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevo
nása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben fog
laltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.8.

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

5.9.

Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért. egyéb közreműködőért úgy felel.
mintha maga járt volna cl. Eladó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak meg
sértésével von he alvállalkozótjelen szerződés teljesítésébe. Felelős azokért a károkért is. amelyek
e személy. szervezet igénybevétele nélkül nem köveikeztek volna be.

5.10. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kht. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Ve’öt haladéktalanul értesíteni.

;

5.] 1. Eladó jelen szerződés aláirásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól doku
mentumot. amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
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6.

Fizetési feltételek

6.1. Eladó a teljesítésről I db számla benyújtására jogosult a 2. számú mellékletben meghatározottak
alapján.
6.2.

Eladó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a BBA-2.6.3/l 1-2019-00001 „Az EESbevezetéséJ,ez
szükséges informatikaijel/egűfejlesztések” című projekt támogatási összegéből 100%-os támoga
tási intenzitással ún. utójinanszírozás” keretében a Vevő által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó
részére banki átutalás útján a számla Vevő központi iktatójába történő kézhezvételét követő Vagy
az elektronikus számla e-mail (6.3. pont) címére történő beérkezéstől számított 30 napon belül, a
Ptk. 6: 130. ~ (1) —(2) bekezdése szerint.
„

6.3. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktató
jába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó e invoiccw;nisz.hu e
mail címére küldi.
6.4. Eladó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó termékek, valamint nyújtandó szolgáltatások
megnevezését, azok TESZOR számát;
a projekt azonosító számát és megnevezését: BBA-2.6.3/l 1-2019-00001, „Az EES bevezetéséhez
szükséges informatikai jellegűfejlesztések”
közbeszerzési díj összegét;
a számlán Fel kell tüntetni a Vevő nevét, ajelen szerződés Vevő által megadott, belső azonosításra
szolgáló azonosító számát;
a száinlán fel kell tüntetni a bankszátnla számot és a bank nevét, az adószámot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot;
a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
a száinlának meg kell felelnie űz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
—a számlán csak a keretn-iegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások/termékek szerepelhetnek
—

—

—
—

—
—

—
—

6.5. A Vevő fenntartja ajogot. hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban
a BBA alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő to.
vábbi követelményeket határozzon meg.
6.6. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak
tekintik a 135/2015. (VI. 2.). Korm. rendelet rendelkezéseit.
6.7. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan. Úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
6.g. Ajelen szerződés hatálya alatt Eladó a Céghíróság által nyilvántartott íőbh adataihan (a nevében.
cégforniájában. adószámában. szám laszámában) bekövetkező változásokról S (nyolc) naptári na—
poi~ belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
6.9. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
6.10.

Amennyiben a fizetési határidő munkasziineti napra. ünnepre vagy hankszüneti napra esik. ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

Oldal $ / 26

6.11.

Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 6.3. pontban meghatározott (központi iktató vagy e-mail) címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

6.12.

Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesitésével 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 alkal
masak.

6.13.

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

6.14.

Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen a: adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szereplésbez köti, úgy Vevő ezen jog
szabályok szerint jár cl a kifizetés során.
—

-

6.15.

Vevő a szerződéssel kapcsolatban az előlegtizetést és előre fizetést kizárja.

6.16.

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

7.

A fizetendő ellenérték

7.1.

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

7.2. Az Eladót megillető díj teljes összege a BBA-2.6.3/1 1-2019-00001 „ÁZ EES bevezetéséhez szük
séges informatikai jeUegfífejlesztések” című projektből kerül kifizetésre, ami: 9 695 250,- Ft ±
közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz Kileucn’illió-hatszázkilencvenötezer.-kétszázötven forint + köz
beszerzési díj ± általános forgalmi adó.
7.3.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi ren
delkezések az irányadóak.

7.4.

Eladó a Gyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére, olyan ösz
szegben, amelyet a Gyártó nyújt az Eladó számára a partnernek szóló mindenkori saját nettó us
taáraiból.
Kedvezmény mértéke: a szerződés 2. számú melléklete szerint
Kedvezmény összege: 0 Ft ± ÁFA

7.5.

Á szerződéses ár (termékek. eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám. adók, díjak. illetékek. egyéb). a kiszállítás díját, a
jótállás költségét. a Gyártói árkedvezményt (7.4. pont), valamint a kapcsolódó szolgáltatások ese
tében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, vala
mint a közbeszerzési díjat.

7.6.

A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi heszerzések általános forgalmi adó nélkül számított ér
téke, mértéke 1 % -F Ma. A közbeszerzési díj összegét nyertes ajánlattevő köteles Vevővel szem
ben felszámítani és kiszámlázni.
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7.7.

Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (7. fejezet) túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás Jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Ajelen szer
ződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen
jogcímen nem emellietők.

8.

Teli esítésigazolás

8.1.

Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléldet) ha Eladó ajelen szerződés 2.
számú mellékletében felsorolt valamennyi termék és szolgáltatás vonatkozásában a Jelen szerző
dés 5.3 pontjában meghatározottakat Vevő részére átadta.

8.2.

Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdéseiben, va
lamint Ptk. 6:130. ~ (1).(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, 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 Bi
zonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyúj
tandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél által aláírt
a számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kitöltött és aláírt fonnában. A számlán csak a
KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
—

—

8.3.

Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában ajelen szerződés
5.3 pontjában meghatározottakat papír alapon Vevő részére át nem adja (ielen szerződés 4.1 pont
jában meghatározott e-mail címekre nem küldi meg, illetve az ott megjelölt helyszínen a doku
mentációkat át nem adta).

8.4.

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

-

.

8.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak Ic, melyre a 8.1-8.4 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.
8.6.

9.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
telmezhetőjoglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következménye
ként megilletik.
Jótállás és gyártói támogatási feltételek

9.1

Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírás szerinti (I. számú mel
léklet) 36 hónap teljes körű jótállást és a 36 hónap gyártói támogatást nyújt. A jótállási idő és
gyártói támogatás kezdete a termék mennyiségi átvételének időpontja.

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1

A licencekre vonatkozó speciális elvárásokat és előírásokat a Műszaki leírás továbbá a KM és
jelen szerződés tartalmazza.
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U.

Kötbér

L 1.1. Amennyibenjelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért Fele
lős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket és az 5.3.
pontja szerinti dokumentumokat nem adja át úgy az erre okot adó körülmény jellegétől (kése
delem Vagy meghiúsulás) fUggően késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

I 1.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedeLem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kőtbér maximális mértéke 20 %.
11.3.

A késedehni és a meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék
nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

11.4. Vevő az esedékessé vált kötbér összegét avételárból jogosult visszatartani a Kbt. 135.
kezdése szerint.

*

(6) be

11.5. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 naptári nap.

11.6. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Jelen szerző
dés meghiúsnltnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése
miatt eláll. A 25 naptári napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmon
dani/elállni, mely okán Eladó megluúsulási kötbér fizetésére lesz köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a.
11.7. Felek rögzítik, hogy Figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkahnazható.
11.8. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, il
letve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
1 l.10.A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése ős megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.
12.3. Vevőjogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítéséveljelen
szerződést azonnali hatállyal felinondan i. Súlyos szerződésszegésnek minősü L különösen. ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
b) a késedelmi kötbér eléri a inaximumot,
c) Eladó megsérti a jogszavatossági vállalását.
d) jelen szerződés 13.5. pont jáhan szabályozott esetben,
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‚

e)

Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott köte
lezettségét Saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

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

12.5. Vevő köteles

—

állni a Kbt. 143.

—

választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal fehnondani vagy attól cl* (2) bekezdésében szabályozott eset bekővetkezése esetén.

12.6. Vevőjogosult és egyben kötelesjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással tör
ténő megszűnését határozta el.
12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fhetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
12.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésé
nek időpontja a felinondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
13.

Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpérrzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hoz
hatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára va
lamely információt kell kiadnia. azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogyjelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek har
madik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe veti alvállalkozók, feltéve, hogyjelen szer
ződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezetségének megsértéséhől eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartósi kötelezettség megszegése esetén a Vevő jo
gosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni Vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői2:
2

Az adaokat a végleges szerződés tartalmazza.
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Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Szakmai oldalról:
Neve: Giczi Imre
Beosztása: csoportkoordinátor
Telefon száma: ±3618967835
e—mail címe: aiczi.imre(a’nisz.hu
Projekt oldalról:
Neve: Szikora Attila
Beosztása: vezető projektmenedzser
Telefon száma: +36 17952805
e—mail címe: szikora.attila~á~nisz.hu
Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Mag Nikoletta
Beosztása: Ertékesítési vezető
Telefonszáma: +36 20 936 9106
e-mail címe: Nikoletta.Mag®so~wareone.com
14.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazoíására együttesen jogosult személyek:
Varga Dezső vezérigazgató helyettes. és Adám Csongor ágazati igazgató

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesí
tésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók,
teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő
arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövet
kezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek
a szerződésmódosításra nem jogosultak.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-rnailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

—

14.5. Az e-mail vagy telefax útján to~~rtéi~ő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, ami
kor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kikjezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeinényt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert
a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot
az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ölödik
munkunapon kell kézbesítettnek tekinteni.

—

—

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

Vis Maior
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15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.
15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek
be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák
vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés hatályba
lépését követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem
voltak elháríthatók, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rek
virálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Eladó kö
teles 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 kelt teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
tehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll vá
lasztása szerint jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmnondani.
Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.
—

—

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna
meg.
16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen köte
lesek egymást írásban tájékoztatni.
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16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják meg
oldani a szerződés alapján vagy ezzel összemggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ajogvita elbí
rálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, vagy a követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bár
milyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé
nyes.
16.6. Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament ás a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a: ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adati’édelmj rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 20 16/679 rendeletét (GDPR) és az abban fog
laltaknak megfelelően járnak el.
16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.
16.3. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, ateljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KivI, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, to
vábbá Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban niegliatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti va~’onról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozatajelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi,
hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül
köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartahnú nyi
latkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól clállni.
-

-

16.10. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő, mint Kedvezményezett, valamint az Irányító Hatóság mint
Támogató között létrejött Támogatási Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Felté
telek (a továbbiakban: ASZF) 20.3.1. pontjában felsorolt szervek jogosultak jelen szerződést és
annak teljesítését ellenőrizni. Eladó vállalja, hogy Kedvezményezettel azonos módon eleget tesz
az ÁSZF 20.3. pontjában foglaltaknak, különös tekintettel az ASZF 20.3.1. pontjában foglalt meg
őrzései, nyilvántartási és tűrési kőtelezettségeknek. Az ASZF 20.3. pontja jelen szerződés 7. sz.
mellékletét képezi.
16.1 l.Eladótudomásul veszi, ho~’ a szerződésben vállalt feladatok a Belső Biztonsági Alap által támo
gatott projekt keretében valósulnak meg. Ezáltal köteles biztosítani a jogszabályi felhatalmazás
alapján közpénzek felhasználásának ellenőrzését végző állami és európai szervek (különösen a
Belügyi Alapok Felelős Hatósága. a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya, az Audit ható
ság. a Magyar Allamkincstár. az Allami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szerveze
tei. az Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni 1-livalal) számára a jelen szerződéssel
összefüggő teljes iralanyagának vizsgálatát. és azt üzleti titok címén sem tagadhatja meg.
Eladó köteles a jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat a lel jesítésigazolás kiál litásá
nak iclőpontjától számított tíz évig megőrizni.
ló. 12.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejön fent hivat
kozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet: Miiszaki követelmények (Műszaki Leírás)
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2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Megrendelt
tennék- és árlista)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
7. számú melléklet: Támogatási Szerződés ASZF- mellékletének 20.3. pontja

Jeien szerződés egymással szó szerint mindenben megegyező 3 eredeti példányban készült, amelyekből
2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akara
[ukkal mindenben egyezőtjóvábagyólag írtak alá.

Budapest, 2020.4ú14us

O$ ~

Budapest, 2020. július

V.

~ő vezéri~azgató h~I~ttes és
Csongor Agazati igazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

..

Ugyvezeto igazgaÍo=.~
Sofhvar~9~lM~Y4IüYÍgáryaLÚft.
0 / Oudapsa~ Mcnte’~d~ utca 21K
Adaszam: 23744139~2~1

NISZ Nemzeti lnfokommunikáció~ Szolgáltató
Zártkőrücn Müködó Részvény’ársaság
1081 Oudnptst, Csokonai utca 3.
Mónám: 10585560-2-44
51.
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1. számú melléklet
Műszaki leírás

NIS

z

NEMZETI INFO KOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpo nt bővítéseként
Microsoft licenszek beszerzése
„EES” c. projekt vonatkozásában

Műszaki melléklet
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1.

Á beszerzés tárgya

Operációs rendszer licenszek beszerzése penge típusú szerverekhez
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szofiverlicenszek szállítása.
Távoli elérést biztosító licenszek beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicenszek szállítása.
1) Általános leírás
A beszerzendő licenszek a „EBS” projekt számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szer
verek infrastruktúráj ához szükséges licenszek.
2) Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és 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, tevékenységre, sze
mélyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, aj ánlatkérő
a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, sze
mély, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

2.

Operációs rendszer licenszek

—

pengeszerverekhez beszerzése
-

Beszerzési igény: Microsoft Windows CIS Datacenter licenszek az alábbiakban részletezettek
szerint:
A „EES” c. projekt inltastruktúrájához
o 20 darab Microsoft Windows CIS Datacenter licensz, egyenként 2 core-t lefedő
licensz csornagban, azaz 2x20 core CPU-t lefedni képes vagy ezzel egyenértékű
licensz,
Minden licenszet 36 hónap terméktámogatással ás szoftver követéssel (SA) szükséges megajánlani.
Cikkszám
AAA-30467-MPSA-3 Year(s)

Megnevezés
CorelnfSvr Dater Core 2 LSA

Darabszám
20

A licenszre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM)
PRM1 001:

PRM1 002:

Beépített Hypervisor képesség, amely képes Windows szerver és kli
ens, valamint Linux/Unix szerverek virtualizációj ára korlátlan darabszámban.
Lehetőség, a Nano Server telepítési opció használatára

PRM1 003:

.Net keretrendszer fiittatására alkalmas;
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3.

PRMI 004:

Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);

PRM1 005:

Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;

PRM1 006:

A megajánlott licensz konstrukció tartalmazzon 36 hónap termék tá
mogatást és szoftver követést.

Távoli elérést biztosító licenszek beszerzése

Beszerzési igény: Microsoft Windows RDS User CAL licenszek az alábbiakban részletezettek
szerint:
A „EES” c. projekt in&astruktúrájához
o Microsoft Windows RDS User CAL vagy ezzel egyenértékű licensz 10 felhasz
náló csatlakoztatására távoli asztal szolgáltatáshoz
Minden licenszet 36 hónap terméktámogatással és szoftver kővetéssel (SA) szükséges megajánlani.
Cikkszám
AAA-03873-MPSA-3 Year(s)

Megnevezés
Win RDS User LSA

Darabszám
10

A licenszre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):
PRM2 001:
PRM2 002:

4.

Microsoft 2016 alapú szerverek távoli elérését biztosító felhasználó
alapú licensz
A megajánlott licensz konstrukció tartalmazzon tenték támogatást és
szoftver követést

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

I) Nyertes Aján lattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő liccncekhez szükséges elérési út és akti
válási kód (szállítói vagy gyártói felület megadása, ahonnan a megvásárolt licenszek a megadott
jogosultsággal letölthetőek), valamint a licenszigazolások megküldése az Ajánlattételi felhívásban meghatározott e-mail címekre, az ott meghatározott határidőknek megfelelően.
Ajánlatkérő az elérési Út és aktiválási kód megadását követően ellenőrzi, hogy Ajánlattevő a
kért licenszeket biztosította-e. Amennyiben a kért licenszeket biztosította, Ajánlatkérő kiállítja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot a szerződésben meghatározottak szerint.
A licenszek szállítását Ajánlatkérő meglevő, 4100063656 számú MPSA szerződésében egy
új, önálló vásárlási számlájára szükséges teljesíteni.
2) I ~iú II íta ndól’
. Licenszek, Licensz igazolások.
Oldal 16/26

.

Licenszii~ibrmációs adatlapok

3) Jótállási feltételek
M Ajánlattevőnek 36 hónap jótállást kell biztosítania a megajánlott termékekre.
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2.

sz~rnú

melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára3
(Megrendelt termék- és árlista)

Cikkszám
(Teriuék-azonosító)

Termék megnevezése

Mennyiség, menynyiségi egység

Gyártó által Ajánlattevő részére
bizto-sított ked
vez-mény mértéke
és összege
OFt

Nettó egy-ségár
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

20db

Gyártó által Aj ánlattevő részére
btzto-sított kedvez-mény mértéke
(%-ban)
0%

AAA-30467~
MPSA-3 Year(s)
AAA-03873MPSA-3 Year(s)
Összesen ár (nettó)3

CorelnfSvrDater
Core 2 LSA
Win R]JS User
LSA

455 151 Ft

9 103 020 Ft

10db

0%

0 Ft

59 223 Ft

592 230 Ft

9 695 250 Ft

Gyártói kedvezmény mértéke: O %
Gyártói kedvezmény összege: 0 Ft ± ÁFA
Megrendelt termékeket ±27 ÁFA és közbeszerzési díj (1% + ÁFA) terheli.

Szerződéskőtéskor kerül véglegesítésre
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3. számú melléI’Jet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER AI)ATMRÓL
Azonosító adatok:
‘Teljes név (cégjegyzeknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Tár- SoliwareONE Hungary Kit.
saság
~égje~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
O[ 09 976224
Adószám:
23744189241
i(apcsolattartó adatai
Név: Mag Nikoletta

Uniós adószám:
Beosztás: Értékesítési vezető

Telefonszám: ±3620 936 9106
E-mail cím: Nikoletta.Mag®softwareone.com
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Szánilázási cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: BNP Paribas Hungary
Bankszámla száma:
Bankszárnla devizaneme:
HU61 1310 0007 0251 0810 0062 3482
Forint
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et keH beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. I69.~.(1)]:
XIII/A. fejezet, l69.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
l69.~.(n)]:
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
NEM
NEM

r

véayl: NEM
KATA
[2012. évi CXLVII. tör-

I vény]:
KIVA NEM
[2012. évi CXLVII. tör- I NEM
EVA [2002. évi XLIII.

ICelt:Budapest 2020’ július
Rajcsok Zo tá
Ogyvezető igazg
SoftwareONE Hungary Kft3~Pp

20

törvény]:

I

4. számú zneuéklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt
H-108l Budapest, Csokonaj utca 3.
6~J’TY3 Teljesítést igazoló bizonylat

NIS Z

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Hely:

Készült

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NJSZ
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató Zrt.

Képviselő (I) neve, beosztása:
(a TIB aláirója)

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

Terméklszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
~ Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy 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., minőségvizs
gálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re ben~jtbatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott e~éb devizában
Devizanem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú meljélcJet

••

34-NYÓ Licencinformációs adatlap
Licencinformációs

NISZ
LICENCATADO ALTAL KITOLTENDO
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, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

______________________________________
____________________________________
______________________________________
____________________________________
____________________________________
______________________________________
___________

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szo~verkővetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights);
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

________________________________

_________________________________________
______________________________________

______________________________________

.

Dátum

_______________________________

______

________________

Users
Core
Nem
Nem

Server ± CAL
Egyeb

Installation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

______

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

.

_____________

-

Nem
-

_____________________________________________________________________

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

22

NISZ
Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zn. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azono
sító)
Számlaszám (adóügyi): lieencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzésbez 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 Ii
eeneátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhető
sége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoü
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termákinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált meg
nevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertennék pontos, a gyártó által deklarált eikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EIJR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licene használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A tennék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a tennék telepített példányok darabszáina
alapján liceneelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szen’ertennéket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon Ii
cenceljük.
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NISZ
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden Olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szofíverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftyerkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szofíverkövetés 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 standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

SoftwareONE Hungary Kft
1037 Budapest, Montevideo utca 2/B
01-09-976224
23744189-2-41
13100007-02510810-00623482
Rajcsok Zoltan
ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt SoftwareONE Hungary Kft.a nem
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja 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.

Budapest, 2020. július

aj sok Zoltán
Ugyvezeto igazgato
SoftwareONE Hungary
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‘7. számú melléklet
Támogatási Szerződés ÁSZF -mellékletének 20.3.pontja

20.3 Egyéb szervek által lefolytatott ellenőrzések
20.3.1 A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás
felhasználásának illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság,
egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szer
vek különösen a Felelős Hatóság, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztálya, az audit hatóság,
a Magyar Allamkincstár, az Allami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az
Európai Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal.
20.3.2 A Felelős Hatóság köteles a 20.3.1 pontban felsorolt szervezetek által lefolytatott ellenőrzé
sek eredményének Kedvezményezettre vonatkozó részéről a Kedvezményezettet kérésére tájé
koztatni, amennyiben azok nála rendelkezésre állnak.
—

—

20.3.3 A Kedvezményezett hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett mo
nitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a Felelős Hatóság mint a támogatás folyósítója, az
Allami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az audit hatóság, az állami adóhatóság,
valamint a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

