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Szerződés nyilvántartási ~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti lufokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titu usa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
S&T Consulting Hungary Kft.
azonosító: 100128
Székhely: 2040 Budaőrs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzék szám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
Szárulavezető pénzintézet, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt., 10403758-00028567-00000006
Képviseli: Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető Igazgató, gazdasági igazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
1.

Á szerződés létrejöttének előzménye

1.1.
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/8022-045735 ill. KE-l510/2018 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatá
lya alá tartozó Intézmények részére „Microsoft szoftverlicencelc bővítése, kiegészíMse, ineghosszabbí
tása, “erzió-követése, cseréje, valamint Új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése” (röi’id nél’: MSLIC-2O]8~ tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegálla
podásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között „I .rész Microsoft szoftver
licencek I. (LSP)” című kerelmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM)’
KM
KM
KM
KiY1

azonosítószáma: KMOIMSLIC18
atáírásának dátuma: 2018. május 2.
időbeli hatálya: 2020. nove,nber2.
keretösszege: 30.000.000.000 forint + áíb.

Á központosított közbeszerzési rendszerről. valam int a központi beszerző szervezet feladat—és hatáskö
réről szóló 68/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen
Működő Rész’énvtársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet ~a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október
31-i és november l-ki módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen
Muködő Rész’én\társaság (a to’áhhiakhan: DKI.J Zrt.) a KM—hen jogutódként a Beszerző helyébe le
pelt.
Szigr~átc.~m
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Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogsza
bályt, így többek között az elszámolások, kiüzetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valameny
nyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó
jogszabályokat is az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képe
ző műszaki leírásban foglaltakat’
—

—

2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1.
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő a hivatko
zott KJvI tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. „A Köz
ponti Kórházi Integrált Gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében a Kormányzati Adatközpont
ha kerülőfelhő alapú működési környezet biztosításához Microsoft licencek beszeizése (EFOP-1.9.616-201 7-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések c. projekt vonatkozásában)” tárgyú
eljárásban, a jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig eladja és biztosítja a
jelen szerződés I. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2.
számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló termékeket és szolgál
tatások nyújtását.
-

-

2.2.
A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a(z) S&T Consulting Hungary
Kft’ teljesíti.
3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1.
Vevő a Kbt. 53’ ~ (6) és 135. ~ (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a Szerződés batálybalépésé
nek feltétele a szerződés mindkét Fél által történő aláírása és az, hogy az ‚.Elektronikus egészségügyi
ágazati fejlesztések” tárgyú, EFOP-1.9.6-16-201’7-00001 azonosító számú projektben ajelen Szerződés
elszárnolható költségeinek támogatására kiterjedő érvényes és hatályos Támogatási Szerződés módosí
tásjöjjön létre a Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között. Ameny
nyiben a Támogatási Szerződés Módosítása, a benyújtott támogatási igénynél kisebb összegben vagy
egyáltalán nem kerül megkötésre, úgy jelen szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel
teljesül.
3.2.
Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót a 3.1. pontban foglalt feltételek teljesLiléséről (hatályba
lépés napja) vagy annak meghiúsulásáról.
3.3.
Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket a szerződés ha
tályba lépését követő 60 napon belül kell teljesítenie.
3.4.
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik. amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette azzal. hogy jelen szerződés
hatálya a KM-ben meghatározott esetkörök kivételével nem haladhatja meg a keretmegállapodás
mindenkori időlartamónak utolsó napját.
4. A teljesítés helye
—

—

4.1.
A jelen szerződés esetében a licencigazolások megküldésének teljcsítési helye az alábbi e-mail
címek mindegyike:
liccncc\dmintz iaisz.lm és
licens,’’z nisz.hu, illetve
Vevő kapcsolattartójának email címe (14.1 pont)
—
—
—

a sic u, dcs ‚c&csfle~hor ‚cr01 kit’.ltcsrc
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4.2.
szám.
5.

A papír alapú dokumentum esetén az átadás-átvétel helye: 1149 Budapest, Róna utca 54-56.

A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolás

5.1.

A tellesítésre vonatkozó á/tű/á nos szabályok

5.1.1. Eladó köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek (termékek) jog
szerű és rendeltetésszerű használatához a
o
a műszaki leírásban meghatározott tartalmú licencigazolást,
o
elérési utat és aktiválási kódot tartalmazó dokumentumot és
o

j ótállásra és gyártói terméktámogatásra vonatkozó dokumentumot

a Jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címekre rnegküldeni.
Az MPSA konstrukciónak megfelelően a szállítást Vevő a meglevő, 4100063656 számú MPSA szerző
désén belül egy új, önálló vásárlási számlaként (purchasing account) kéri teljesíteni.
5.1.2. Eladó a fentieken túl köteles ajelen szerződés tárgyát képező licencekről készült Licencinfor
mációs adatlapot (5. számú melléklet) a számlához is csatohii.
5.1.3. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkat.
5.1.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zárja ki a hibás teljesítésre vonatkozó jogkővetkezmények alkalmazását.
5.1.5. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladékta
lanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül is ismer
nie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egy
idejű késedelinét kizáija.
5.1.6. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot (3. melléklet).
5.1.7. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhető
vé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
5.2.

Áíadós—án’óte/re vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás—átvételi eljárás
keretében veszi át.
5.2.2. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározotttennékckhez (liceneekhez) szük
séges dokumentumok (Jelen szerződés 5.1.1. pontja) inegküldését követően S munkanapon belül köteles
meggyőződni arról. hogy az Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek és
gyártói terméktámogatást megfelelően biztosította-e.
5.2.3. Amennyiben az előző pont szerinti ellenőrzés során Ve’ő. a teljeskörűen esatolt dokumentumok
alapján megállapítja’ hogy Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott lkeneeket és gyártói termék—
támogatást teUeskörűen biztosította’ ennek tényét az átadás—átvételi jegvzőkön’ \hen rögzíti.
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5.2.4. Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. Eladó köteles az átadásátvételi jegyzőkönyv tervezetét elektronikusan megküldeni Vevő kapcsolattartója részére, jóváhagyás
céljából. annak aláírását megelőző legalább 3 munkanappal korábban. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja, helye.
a termékek jótállásának, gyártói terméktámogatásának kezdő és záró időpontja (éé.hh.nn),
felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
az átadás-átvétel tárgyát képező termékek azonosítója, átadott dokumentumok köre,
az átadás-átvétel eredménye (sikeressége/sikertelensége és annak oka).
-

-

-

-

A Vevő által elfogadott, mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv (papír alapon vagy elektro
nikus formában) a Teljesítés Igazolási Bizonylat (továbbiakban: T~) 4.sz. melléklet kiállításának felté
tele.
5.2.5. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja, bogy Eladó dokumentumok nem megfele
lőek vagy nem teljeskörűek, vagy Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott licenceket és terméktámogatást nem teljeskörűen biztosította, erről haladéktalanul értesíti Eladót. Eladó az értesítést követő
en haladéktalanul köteles ajelen szerződésben foglaltak szerint teljesíteni. A megismételt teljesítés elfo
gadására az átadás-átvételére vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell alkalmazni.
5.2.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kiteijed.
5.3.

Te(jesítésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott licencek és szolgáltatások átadás-átvétele sikeresen lezárult.
5.3.2.

Eladó a teljesítés keretében haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:
-

jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek és gyártói terméktámogatás
sikeres átadás-átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet (Felek által aláírt elektroni
kus vagy papír alapú fonnában),

mely(ek) átvételét követően Vevő, a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott határidőn belül kiállat
ja a Teljesítést ]gazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza,
továbbiakban: Tm).
5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen. illetve nem megklelő tartalommal adja át.
5.3.4. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a DKÜ rendszerében kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást. Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt
lehetősége van a .seljesítve’~ státuszt rögzíteni a DKIJ rendszerében. amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

6.

-

Alvállalkozókra, szakeniberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a kereimegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatáhan megne\ ezett al\ állalkozókat veheti igéin he.
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6.2.
Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben fog
laltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.3.
Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen szerző
désben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

6.4.
Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy Felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsérté
sével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
7.

Á fizetendő ellenérték

7.1.
A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
7.2.
Eladót megillető díj teljes összege űelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú melléklet
ében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 25.691.640,- Ft,- Ft ± közbeszerzési díj ± áfa, azaz
huszoaötmillió-hatszázkilencvenegyezer-hatszáznegyven forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi
adó.
7.3.
Eladó a Gyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére, olyan
összegben, amelyet a Gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó lista
áraiból.
Á szerződés 2. számú melléklete szerint:
Kedvezmény mértéke: O %
Kedvezmény összege: 0 Ft + AFA
7.4.
A Fent hivatkozott (7.2 pont) nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behoza
tallal, a Forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók2, díjak, illetékek,
egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), a jótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, Gyártói ked
vezinényt (‘1.3. pont) valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, va
lamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 1% + Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
—

—

7.5.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
7.6. Eladót a Fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, költségtérílés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés lel jesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a
szerződés idöuirtuma alan kötött-nek tekinsendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhelők.

Kivéve ÁFA
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8.

Fizetési feltételek

8.1.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás be
nyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, (igy Vevő ezen jogszabá
lyok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

8.2.
Eladó(k) jelen szerződés alapján őt megillető díjra a szánivitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követően
jogosult, amit az Eladó és a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását kö
vetően a mindenkori Áfa tv. szabályai szerint állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
8.2.
Á benyújtandó adott számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mind két
Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. sz. melléklet) és a Licencinfonnációs adatlap (5. sz. mel
léklet).
8.3.
Á számla szabályszerü kiállítása után az Eladó az adott számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatásra szolgáló elérhetőségére (1389 Budapest, Pf.: 133.), vagy a Vevő elektronikus számla
befogadást biztosító e invoice@nisz. hu címre köteles megküldeni.
8.4.

Eladó jelen szerződés alapján egy darab számla kiállítására jogosult.

8.5.
Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irány
adónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban: Konn. rendelet).
Számlával kapcsolatos követelmények
8.6.
-

-

..

-

-

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. neve, címe, az általa megadott belső azonosí
tásra szolgáló jelen szerzödésszámot,
a számiá(k)nak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Afatv.) 169. ~ és elektronikus számla benyújtás esetén 175. ~ szerinti előírásoknak.
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított tennékek, valamint nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,
a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán szerepeltetni szükséges a projektek megnevezését „Elektronikus egészségiigi’i ága
zati fejlesztései?’ és azonosító szániát EFOP-].9. 6-16-201 7-0000!,
a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni
1 %+Afa közbeszerzési díj.

8.7.
Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolat
ban az Európai Unió alapjaihól származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megYeklő további követelményeket határozzon meg.
Kifizetés i;zo’ifa
8.8.
Eladó tudomásul veszi. hogy a teljesítés nettó ellenértéke a ‚.Ekknvnikns egészségügyi t’g’lzalz
f~’/ieszrések” tárgyú EFQP-1.9.ó-lÓ-20] 7—0000!. azonosító számú projekt terhére ún záilí’áiíhnznszí—
rozus” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kilizetésre.
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8.9.
Eladó tudomásul veszi, bogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal (3.
sz. melléklet) igazolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó
bankszárnlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (6) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~
(I )-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Konnányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul ve
szi, bogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a liiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
8.10. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a szám
la Vevő központi iktatásra szolgáló elérhetőségére történő beérkeztetését követő 1 5 napon belül.
8.11. Vevő a Korm. rendelet 118/A. ~ és 119. ~ alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszá
molható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
8.12. A szállítói előleget az áfa nélküli összeg tekintetében (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benyújtásán keresztül) Eladó közvetlenül a Támogatótól igényelheti. A Vevő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállí
tói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
-

-

8.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható az áfa nélküli összegének 10%-a
erejéig az Eladó inentesül a biztosítélcnyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mér
tékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igények
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára
szóló a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot
nyújt Vagy a Korm. rendelet 118/A. * (2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az
előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra.
—

-

8.14. Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
8.15. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyíijtását követően Újra kezdődik.
8.16. Eladó(k) a számla áfa tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (I) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.17. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért
zetését Vevő felelősséggel nem tartozik.

--

ide nem értve az áfa inegli

-

8.18. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra. ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a kö”etkező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.19. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
szerződésben a számla megküklésére meghatározott 8.3. pont szerinti címre (központi iktató Vagy C—
mail) nyújtja he. vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem tbgadható he.
—

Eei ~é!’

ici;’ Jclkt’:estI’

8.20. ASzerződes hatálya alan Eladó(k) a Céghíróság által nyilvántartott főbb adataihan (a nevében.
eégfomiájában. adószáináhan, számlaszámáhan) hekő’ etkező ‚áltozásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Vex őt írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot esatolni.
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8.21. Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, ás melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.22. A külíNdi adóilletőségű Eladó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9.

JótáHás, gyártói támogatás

9.1.
Eladó a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékekre a műszaki leírásban
meghatározottak szerinti 36 hónap jótállási, szavatossági, vagy egyéb garanciális illetve felelősségi fel
tételeket, továbbá gyártói terméktámogatás biztosítását vállalja. Eladó jótállási, szavatossági felelőssé
gére egyebekben a P1k., Szjt. ás a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A jótállás
ás gyártói terméktámogatás idejének kezdete a termékek sikeres átvételének az időpontja, melyet az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
9.2.
Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan ás szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek jelen szerződés I. számú
mellékletben adott termékre meghatározott műszaki specifikációnak.

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1.

Vevő az ellenértékének inegfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre, a
licene szerződésben meghatározott számú felhasználóra, a licenc szerződésben meghatározott tartalmú,
illetve tetjedelmű felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő a
szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben, valamint
adott szoüver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. A szoftver használata egysé
ges termékként engedélyezett, alkotórészei nem külőníthetőek el, külön nem használhatóak.
10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi tennéken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy vécljegye).
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
10.4. Eladó kijelenti ás garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben megha
tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő. jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelke
zik.
-

10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes ás jogi személyekkel olyan taralmú szerződéseket köt,
melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik. Illetve nem
korlátozzák vagy akadályozzák.
10.6. Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nvi—
latkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása ás a meghiúsulás jogkövetkezménveinek al
kalmazása mellett—- a szerződési azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

10.7. Eladó vállalja. hogy félként vesz részt minden. Vevő ellen jelen szerződéssel összefliggéshen
szabadalom hitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá megté
riteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát ás költségét.
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11.

Kötbér

11.1. Amennyiben Jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért fele
lős, Eladó Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem adja át,
Eladó az erie okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően
késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen telje
sített mennyiség nettó értéke.
11.3. 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.
11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben
Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő
jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
11 .5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kőtbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkahnazható.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszárnítani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11.8. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Vevő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett
nem érvényesíthet szavatossági igényt.
12.

A szerződés módosítása, megsziintetése és megszűnése

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Vevő a szerződéssel érintett féladata ellátásáról gondoskodjon. egyéb esetben azonnali hatállyal
felinondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl Vagy,
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl, vagy;
a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy;
—
a másik Fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.
—

—

12.4. \Tevőjogostmlt Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésé’el
Jelen szerződést azonnali hatállyal kImondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen. ha:
a) Eladó a teljesítést Jogos ok nélkül megtagadja.
h) Eladó nwgsérti Jogszavatossági vállalását.
cl a késedelmi kötbér eléri a inaximumot.
d) Eladó titoktartási kötelezettségét inegsérti
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e) Eladó valamely— fenti pontban nem nevesített—jelen szerződésben meghatározott kötelezett
ségét saját érdeldcörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő ál
tal megadott határidőre nem teljesíti.
12.5. Vevő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
Vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
12.6. Vevő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekővetkezése esetén.
—

—

12.7. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal a Kbt. 143. * (3) bekezdé
sében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén fehnondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.
12.9. A fehnondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
13.

Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvános
ságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra illetékes megtilthat
ja.
13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni. min
den, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott infor
mációkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat szi
gorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem
hozza. nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő
érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja Fel.
13.6. Eladó alkalmazottai és alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni. és
csak olyan mértékig megengedett. mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából íeltét lenül
szükséges.
13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely inV3nnáció kiadása. az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható iníormációként közölt adatokat szolgáltathatia ki.
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13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
ás tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani ás kötbért érvényesíteni.
—

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó ás a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az üz
Jeti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 201 6/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”)
értelmében Eladónak kizárólag a jelen Szerződés teljesítésével összeMggésben anonimizált infor
mációt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése
során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, kü
lönleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő információt és adatot) ad át, hoz
tudomására, eimek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésböl eredő,
vagy azzal összefUggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

14.
14.1.

—

Kapcsolattartás, értesítések
Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
a) Vevő részéről:
Závoti Sándor
Beosztás: Projektnienedzser
Telefonszám: ±3618963437
Mobiltelefon szám: ±36305943072
E-mail cím: zavoti.sandor@nisz.hu
b) Eladó részéről:
Polóny Tibor
Beosztás: Ertékesítés i vezető kormányzati szektor
Telefonszám: ±36 1 371 8000
Mobiltelefon szám: ±36 (30) 3384064
E-mail cím: Tibor.Polony~snt.hu
—

14.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
a) Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
b) Ádám Csongor Zsolt
Beosztás: Fejlesztési ágazati igazgató

14.3. Felek jelen lJol~tban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő lUck megállapodnak, bogy a 14.1-14.2 pont
ban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást. elegendő arról a násik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolatiar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől
hatályos.
14.4. Szerződő Felek rögzítik. bogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerzőclésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül. az írásban és
írásban igazolt személyes átadással.
létii\ evénves ajánlott levélben,
visszaigazolt e—niailben vagy
visszaigazolt telefax úlján megküldött értesítés.
-

—
—

—
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14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, ha a címzett sz átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az
iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizo
nyításáig a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
14.7. Felek kijelentik, bogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő szemé
lyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekin
tetében történő védelméről és az Ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2W 6/679 rendeletének (a további
akban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b)
pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek
által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (0 pontja szerint, a szerző
déses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mérték
ben és ideig’
14.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, bogy a szük
séges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben inegnevezett niunkavállalóiknak
arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhető
ség) a jelen szerződéssel összefliggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés
megszűnésének időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye válto
zik, Úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használ
hatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja.
Felek kijelentik, hogy a inunkavállalóikjelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában
kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes ada
taik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági,
bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
—

-

14.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelnii szabályokat, ideértve különösen, de nem kizá
rólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.
15.

Via Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés
inaior eredménye.

vagy

meghiúsulás vis

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó. vagy megbiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivalkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra hi
vatkozó Féltől nem elvárható, ho~y az erie okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen:
a) természeti katasztróí~k (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán. stb.):
b) tűz. robbanás, járvány. karantén korlátozások:
c) radioaktív sugárzás. sugárszennveződés:
d~ háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmén\ ek, mozgósítás. rekvirálás
vagy embargó;
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e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
~ zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul Írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás alap
ján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettsége
it. amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesí
tésre.
15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.
—~

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakí
tottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerző
dés 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 atapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.
16.4. l-la Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összemggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírá
lására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5. l-la bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához. az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltétel
nek a jövőbeni teljesítéséről. vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani. Vagy a
követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyenjogról történő
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely. a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott Klvl, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magvarorszag mindenkor hatáhos jogszahályai iránvadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározouak
kal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes rendelkezés
helyébe automatikusan, külön jogeselekmény (Pl.: szerződésmódosítás) nélkül a KM megfelelő rendel
kezése lép.
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16.7. Felek megállapodnak, bogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően al
kalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező halályú előírásávai
vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe minden
egyébjogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett kötele
zően alkalmazandó jogszabályi előírás Vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá. ha
valamely kötelezően alkalmazandó Jogszabály akként rendelkezik, bogy szerződés részét képezi és a
Jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselek
mény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi
-

-

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

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivat
kozott, fizikailag neni csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet

Műszaki leírás
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó
ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Liceneinformáeiós adatlap
Átláthatósági nyilatkozat

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll. 3 egymással szó szerint minden
ben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen
szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.
Budapest, 2020.

„.0 ~:„.7~

NISZ Zrt.
képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató

S&T Consulting Flungaty Kft.
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Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
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1.

llc’ciető~

Az elmúlt időszakban a kórházak adóság állománya folyamatosan visszatérő, állandósuló problémaként,
évente 60-80 milliárd Ft nagyságrendű terhet jelent a költségvetés számára. A kórházak gazdálkodásá
ban súlyos anomáliák mutathatók ki, melyek bekövetkezése több okra vezethető vissza. Ezek közül a
legfőbb okok az alapadatok megbízhatatlanságában, a gazdálkodási rend Jelentős különbözőségében, a
fogalmi szótárak eltérésében, az ellenőrzés, irányítás korlátos lehetőségeiben mutatható ki.
A cél egy olyan központi kórházi integrált gazdálkodási rendszer megvalósítása, amelynek révén az
elmúlt években folyamatosan növekvő adósságállomány (éves szinten 60-80 milliárd forint) láthatóvá,
kontroHálhatóvá válik ás megalapozza a hiány kialakulásának elkerülése érdekében hozandó szakmai
döntések meghozatalát. A központi gazdálkodási rendszer modelljének alapjául a Belügyminisztérium
által bevezetett és az önkormányzati szektor adósságállományának radikális csökkentéséhez hozzájáruló
informatikai modell (önkormányzati ASP) szolgál.

2.

A projekt célja

Az érintett intézményi körre vonatkozóan a korábbi projektek már létező eredménytermékeire is alapoz
va, további működési területeket érintő fejlesztések végrehajtásával létrehozható, egy az AEEK felügye
lete alá tartozó intézmények gazdálkodási adatait tartalmazó és kezelő olyan integrált rendszer, amely
alkalmas a gazdálkodási jogkörök, a szerződések, a beszerzések és az eszközgazdálkodás lényeges terü
letein egységes gazdálkodási elvek, követelmények ellenőrzésére és érvényesítésére (kikényszerítésére),
ezáltal a gazdálkodás és a költségek racionalizálására.
Az elmúlt időszakban az egészségügyi intézmények tekintetében különféle gazdálkodási rendszerek és
támogató eszközök kerültek bevezetésre. A heterogén értékkészlettel és szigetszerűen működő informa
tikai eszközrendszerek nem biztosították az egységes, pontos és megbízható adatszolgáltatást, ezzel
megnehezítve az egészségügyi intézmények finanszírozásához szükséges döntések időszerű és a változó
körülményekhez igazodó meghozatalát. Amennyiben a gazdálkodási rendszert központilag szolgáltat
juk, úgy az egységesség garantálható, ezért az adatokból levont következtetések és ezek nyomán szüle
tett intézkedések jóval nagyobb hatékonyságú gazdálkodást tesznek lehetővé.
Az AEEK által finanszírozott 92 kórház esetében megállapítható, hogy azonos szállító által készített
gazdálkodási informatikai rendszert használnak, a C0mpuTREND Zrt. által kifejlesztett és üzemeltetett
CT-EcoSTAT rendszert. A rendszert a 2000-es évek elején kezdték kifejleszteni, és az eddig eltelt idő
ben a fenti kórházi körben egyeduralkodóvá vált (utolsó kórházként a székesfehérvári csatlakozott 2020.
január 1-én.)
Az egészségügyi intézményrendszer hatékony ésjogszabályoknak megfelelő gazdálkodásának elérése
informatikai eszközök alkalmazásával. olyan kontrolling és ellenőrzési rendszer felépítésével, mely
azonnali és megalapozott döntések meghozatalát teszi lehetővé, ezáltal hozzájárul a társadalom általános
egészségügyi állapotának javításához, valamint a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását
biztosítja.
Az eddig beszerzett adatok alapján technológiailag megoldható, hogy a NISZ Zrt. által működtetett
Kormányzati Adatközponiba kerüljön kialakításra egy olyan robosztus szerver környezet, mely kiváltja
a kórházakban elhelyezett egyedi rendszeresen alulméretezett és nem kellően redundáns szerverkör—
nyezetet. A Kormányzati Adatközpontban kialakítandó szerverköniyezetének illeszkednie kell a NISZ
Zrt.—nél kialakított felhő technológia korszerű, üzemhiztonságú. kibervédelmi szempontú feltételeinek.
A kórházaknál található szerverkörnyezet nem vihető fel a Kormányzati Adaiközpontha, mivel ezek
általában S éves heszerzésű és vegyes technológiai színvonalat képező inflastruktúrák. A szerver kör
nyezet kialakításához szükséges a közheszerzés lefolytatási idején túl a szükséges licencek installálási ás
az alkalmazás telepítése ás adatbázis migrálása is.

.

~

t’’~

A heszerzés célja: Microsoft lieencek szállítása ás gyártói támogatása (jótállás) az alábbiak szerint.
.
Windows Server Datacenter licene
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a továbbiakban részletezett műszaki specifíkációnak megfelelően.

4.
4.1.

Általános rendelkezések
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 konk
rét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jel
lemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás Vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértékűt is elfogad.
4.2.

Átadás átvétel módja

M MPSA konstrukciónak megfelelően a szállítást az Ajánlatkérő meglévő, 4100063656 számú MPSA
szerződésén belül egy új, önálló vásárlási számlaként (purchasing account) kéijük.
Licenc átadás módja:
M átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.
Az Ajánlattevő az átadás-átvételi eljárás során köteles Ajánlatkérőnek átadni a szoftverek rendeltetés
szerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Ajánlattevő különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Ájánlatkérőnek átadni:
a
licencigazolás,amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),
o a licenclculcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o
elérési út és aktiválási kódot tartalmazó dokumentum,
o
jótállásra vonatkozó dokumentumok.
M átadás-átvétel során Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy Ajánlattevő adott szoftver rendeltetésszerű ésjog
szerű használatához szükséges dokumentumokat átadta—e.
A szoftverek biztosítása elektronikus úton történik. Ájánlattevő az ajánlatkérésben meghatározott ter
mékek biztosításához (licencek) szükséges elérési utat és aktiválási kódot (szállítói Vagy gyártói felület
megadása, ahonnan a megvásárolt liceneck a megadott jogosultsággal letölthetőek\ valamint a licen
cigazolásokat ésjótállásra vonatkozó dokumentumokat az Ájánlatkérő kapcsolattartója, valamint a ii:
eensz(a’nisz.hu és a liceneeadminwnisz.hu e—mail címekre köteles megküldeni.

5.
5.1.

Sioft’ erek ré~,leie’&~e
íflndonw Server Datacenter licene

Beszerzési igény: Összesen 2db, szerverenként 2db Intel Xeon 6230 CPU-val rendelkező lizil’ai szervert lefedő (Osszesen 80db Core) Windows Datacenier szerver lieene megajánlása szükséges.
~jái’latkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszám
Termék megnevezés
Mennyiség (db)
AÁA-30$67-MPSA-3 Year(s) CorelntEvr Dater Core 2 LSA
40
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A licence egyenértékűségi követelmények amennyiben Ajánlattevő nem a fentiekben meghatározott
termékekre ad ajánlatot:

05-01

Beepitett Hypervisor kepesség, amely kepes Wmdows szerver es khens, ValamintLmux/Umxszerverekvaciójarakorlatlandarabszmnban
OS-02Lehetősé~~oSei~verte1~pítési op~j~ használatára.
08-03
Virtuahs gepek vedelme TPM tamogatassal illetve a virtuahs gepek lemeze
inek titkosítása natív eszközökkel;
08-04
Címtár szolgáltatás, melyben a szükséges és elégséges hozzáféréseket AD
:
ogoultsá~jehessei~abályonri.
05-05
Beépített, fejlett hálózati szolgáltatások (DNS, DHCP, NUB, File Share Ser
vices, stb.);
08-06
Nagy rendelkezésre állású fürtök kialakítása a szerveren futó szolgáltatások
számára, ezzel is növelve az üzembiztonságot;
~
_Távolifelüayelet képessége;
08-09
Szoftveres storage vezérlesi képessegek es telephelyek kozotti adatrephkaci
ós megoldások támogatása;
0S-1O~~4tveresliálóza~vezérlésikéességek és skálázható controllerek;
08-11
Adat deduphkacios kepessegek, amely csokkentheti az adattarolashoz szuk
seges_kapacitasigenyt
08-12
.Net keretrendszer füttatására alkalmas;
08-13
Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);
08-14
Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;
08-15
Menedzsment termék, amelynek tartalmaznia kell,
o
A virtualizációs környezet központi menedzsrnentjét;
o
Központi menedzsment megoldást, mely képes Hyper-V és VMware
virtualizációs platformon biztosítani az integrált menedzsmentet;
o
A szállítandó licenszek biztosítsák a virtualizációs platfonn és az
azon futó Windows és Linux guest gépek központi felügyeletét;
o
Mentési megoldást, mely képes virtuális és nem virtuális kiszolgálók
adatait is menteni;
o
Beépített monitoring képesség a Windows Server szolgáltatásokhoz
(AD, DNS, DHCP, File Services, stb.);
Beépített monitoring képesség a Microsoft Server megoldásokhoz
(SQL Server, Exchnage Server, SharePoint Server, stb.);
o
Gyártói támogatás a hardver felügyelethez (HP Server, IBM Server,
stb.);
• Beépített szolgáltatási-szint mérési képesség;
• Elosztott alkalmazások fclügyeletének képessége;
o
Széleskörű integrációs lehetőség (Mentés, Automatizálás, Monitoring, Ticketing, stb.);
________________

_________

____________________

___

________

_______

__

______

_____

‚

_______________

.

08-16

5.2.

.

A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 36 hónap gyártói termék
támogatást és szoftver követési.

Microsoft Se;’rerhe; kapcsolódó Aficrosoft External connector licenc

Beszerzési igény: S dh Microsoft External Connector licenc az alábbiakban részletezcttck szerint.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékíi termékekre kér ajánlatot:
~ Cikkszáni
Termék megnevezése
Mennyiség,(4~j
~ AAA-04002-MPSA-3 Year(s) Win Scntr S\T ECLSA
S

‚

I
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A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben Ajánlattevő nem a fenti termékeket kívánja megajánlani:
~ EC-1

EC-2
EC-3

waae

Nyujtson lehetoseget a rendszerben mar mukodo Windows Szerver-eken füto alkal
mazasok es adatbazisok eleresere kulso (a rendszerben nem nevesitett) felhasznalok
~re~lonfe1~asznaloibcencekmeasar1asane1kui)
Ajánlattevő biztosítsa az Ajánlatkérő számára a hibajavító csomagokhoz való hozzáfé
rést;
A megajanlott licenc konstnikcio tartalmazzon 36 honap gyartot termek tamogatast es
szoüver követést.

6. Jótállással kapcsolatos elvárások
Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékre a bekerülési
érték részét képező teljes körű, 36 hónap keretmegállapodás szerinti jótállást. Ajótállási idő kezdete a
termék átadásának az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
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2. számú melléklet a ..ÁQ.4S2~. nyiivántartási Számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATrÉTELI LAP
A K&ponti Kórházi Integrált Gazdálkodási rendszer megvolós(tdsa érdekében a Korn,ány:atiAdatkázpontba kerülő felérő alapú nisiködési
kornyezet biztositásahoz Microsoft lirencek beszerzese ITFOP- 1.9.6 Elektroaikissegészségugyi ágazati fejlesztések’ projekt vonatkozásában) tárq3si
köz seszerzese eljáras a tierteny tjras3tlasasal
Ajánlatteva neve: SOT (anzaiting Hungury KIt
Székhelye: ‚y0~0 Pulsjrr Puskás Tivadar us 4

Ciiskazám
(Teemelsazononitó)
LAAA- ~3-t67-l1PSA3
IYeati SI
(MA c~Ic02 MPSA 3
í56a~ti

Termelt (nzolgáltetás)
megnevezése
Corelnttvr Oats’ Care 2
(ISA
L
Win Server Sw LCLSA

L

Gyártó éllel Ajánlattevő
reezere biztosított
kedvezmény mértéke
(es-ban)

Gyártó által Ajánlattevó
részére biztosított
kedvezmény összege

Nettó
egyaégár (Ft)

~Odb

0

0

4596768’

8db

0

0

913 075 re

Mennyiség.
mennytsegi
egység

~ sszenen ár (nettó):
A

Nettó ötezer
(Ft)
53 38704081
i 304 600 vs
25 691 640 Ft

rnegajarvait leinsekekel 270 ÁrA es közbeszerzés’ d~ sloe Á FA) terheS.

Szaha P6-sri Oszsó es Kulcsár Sandor reins as SOT Cansinting Hungary KIn. ajan[alsevö céojeg-’zesre jogosult képvieesóje a NISZ Nemzeti lnfotomnsuni kac’ot
Szolqaisaio Zarikoruen Muködo Reszvénynarsaság _A Központi Kórházi Integrált Gazdilkodáni rendszer megvalósítása érdeleében a Korn~a~n~ati
Adatközpontba kereiló (elsó alapú működési környezet biztosításához Microsoft (kentek beszerzése (EFOP-1.96 Elektronikus egénzségügyi ágazati
fejlesztesek c. projekt vonankozánában) iárg3ti közbeszerzési eljárásában rnyilalkozcsn’ hagy a Microsoft mitt as attalam megajántotl termekek gyarloja által
a lanai, gunk es seer rsyujtott ánkedrezmrnyn a HISZ Nemzeti lnlokommunikácios SzoLgallaiö Zánköruen Muködö Iteszvénytartaság reszere as ajanlati ár
neghasározása toron lovábbadruk mciv
kedve znren y nierteke: Q5-3
kedvezmény ósszege: övi - ArA
k&i

(rind sort. 2020 shut 25
Siabo Peren Oezsö es Kulssar Sanda’
SOT Coissatsing Hungary Kit.

•

.‘;I
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nyilvántartási számú szerződésHez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adalairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyéknek megJ~lelően): S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társa-ság

Rövid név (cég/egyzéknek megfklelően): S&T Consul
ting Flungary KR.

Cégjezvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 13-09-l 19660

Adószám: 11779177-2-44

Uniós adószám: HU1 1779177

Kapcsolattartó adatai
Név: Polóny Tibor

Beosztás: Értékesítési vezető

Telefonszám: ±36 (30) 3384064

E-mail cím: Tibor.Polony~snt.hu

—

kormányzati szektor

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
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):
Cé~név:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10403758-00028567-00000006

Bankszámla devizaneme: I-lOT

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kel! beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Különbözet szerinti
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje Nem
XIII/A. fejezet, I 69.~.(h)]: Nem
zet, 169.~.(p,gi1: Nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa ív.
Fordított adózás [áfh ív. 169.~.(n)]:
fejezet]: Nem
VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján: Nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
Nem
x~n’: Nem
Kelt

________________________________

Cégszerű aláírás
S&TCt’sult.’~’~.r»,~,rv Kft,
rút 16,

2o4ogudaör

C&jegyzé
Adószá

J560
-44
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MSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.
6_]’,TY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NISZ
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
1-lely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

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

Képviselő (I) neve, beosztása:
(a T~ aláírója)

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

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés;
Megrendelő képviselői igazolják, bogy 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-áwételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti taralomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és arehivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teliesítmény érték (Ft):
a szerződésben ;neglzakrozolf egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott lel jesítésből visszaimtott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

I

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselőie(2)

23
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nyilvántartási számú szerződéshez
34-NYÓ Licencinformációs adatlap 8.0

Licencinformacios adatlap

LICflcÁTM)Ó ÁLTAL KITŐl TE\DŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszánj:
Számlaszám (adótigyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés szólna:
Licencótadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhelósége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinforrnáeiók
Licene jogosult neve:
Alkalmazás ponlos neve:
Gyárt6i cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Licenc mennyiség:
Szoflver/licenc státusz
Aktív:

Igen

Nem

Kiosztott:

Igen

Nem

Tennék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (36):
Licenc kezdődátujna (év.hó.nap):
Metnka:
Szoftverkövetés vagy termékfrissités:

Installation

Users

Server+ CAL

Processor

Core

Eevéb

Igen

Nem
Nem

Szoflverkövetés frissítésr-e jogosít:

Igen

Szoüverkövetés időlailama (maintenance valid from-to):

évhó.nap

Előlizetés (subscription):

Igen

Elöfizetés érvénvességi ideje:

év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának lehetősége cross edit ion rights):

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (dow ngrade riglus):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának leheiősége:

Igen

Nem

Dátum

Nem

—

-

-
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34-NYÓ Licencinforinációs adatlap 8.0
Kitöltési útmutató
Nyilvántartósi adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosí
tó)
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 szo~verterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérlietősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben Ii
cencátadói 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 szoft
verterinéket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szo~vertermék átadójának.
Termékinformációk
Licene jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoavertermék pontos, a gyártó által deklarált meg
nevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szo~veitennék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftverterinék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói nietrika
szerint.
Licenc csoport neve: A licenecsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
SzoJ?re;Vlicenc státusz
Aktív: Az aktív ás inaktív állapotok clarabszámmal megjelölve..
Kiosztott: A kiosztott (használatban) ás a nem kiosziott szoftverek darahszámmal megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett péi~znemhen.
Devizanem: (p1. I1UF, EUR. USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán Vagy szerződésben íeltünteteti összeg. amennyiben van.
Licene kezdődátnina (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika:A termék liceneelésére vonatkozó gvánói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szervertennéket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon ii
cenceljük.
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: Ajelenlegi 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 legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi 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 végdátuina.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem~ Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Korábbi Verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb 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.

6. számú melléklet a ...ÁQ i~X?’~L. nyilvántartási számú szerződéshez
Eladó átlátliatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az áHamháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való inegfelelésről
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

S&T Consulting 1-lungary Kit.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
13-09-119660
11779177-2-44
Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt
a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3 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 t’elmondani, vagy attól elállni.

Budaörs, 2020

~

S&T Consulting Hungary Kft.
Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor
S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar üt 14.
Cégjegyzékszám:
13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44

____________________________________

3 3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. áttatliató szervezet:
5.
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 tOO%
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külibldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyha
tósági szel-v és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban rászes állani szabályozott piaeára bevezetett nyilvá
nosan m üködö részvénytársaság.
/‘) ~tz 01’ in lx ItbIdi ‚ -ig’ kullNdi jogi ~z_m’l’ ‚ ig’ jogi S7LmLI’ isLggLl nem tLndelktzo gizd Ukodo szel’ eat imel’
megfelel a következő ö~ltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ás a terrorizmus tinanszirozása megelőzéséről ás megakadályozásáról szóló tör—
vén’ szerint ineghatái-ozott tényleges tulajdonosa niegismerhek.
I’I’) ar Euiópai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló meg~l lapodáshan részes dl lamban. a Gazdasági
kg’ ütn üködési ás Fejlesztési Szervezei tagállamában vag’ olyan államban rendelkezik adóillek séggel. amellyel Mag) alor—
szágnak a kettös adóztatás elkerüléséról szóló eg’ezmén’e van.
Ad nem in i nösü I a társasági adóról ás az oszt a lékadóró I szóló töt-’ én’ szeri ut in egh at ározott cl lenórzö t t k ül nI di társaság
nak,
Ad) a gazdálkodó szervezetben köz’ etlenül vagy köz’ etetten több mint 25° o—OS tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
Joggal bíró jogi szemel’ . jogi sz&~inál’ iseggel nem readelkezo gazdálkodó szervezet tekintetében a h.;). Ah) ás he) alpont
szerinti f Itételel’ fennállnak:
e) a! a ci’ il szer’ ezet ás a izitársulat. amel) meglNel a kö’ etkező feltételeknek:
c’Í ‘ ezeto tisztség’ iselói inegismet-hetok.
eAt a ci’ il szer’ ezet ása ‚ ízitársnlat. ‚ alaniint ezek ‚ ezeto tisztség’ iselói nem átlátható szel-’ ezethen nem rendelkeznek
25° —ot meghalado részesedéssel.
cc) szel’ lie 1’ e az I tt t’ópa i I. ii ió tag’í I Ia mában ; F u ropa i Gazdasági I árság ro I szo ló megállapodásban l-eszes állani bati. a
Gazdasagi l:g’ tittunuködási ás Fejlesitesi Szer’ezet tagállatnaban ‚ag) ol’an allamban ‚an. amellyel Magyarországnak a
l’ettos ‚tdoztatás elketüIá~á-rol szolti eg)eztnán’e tan:
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