Szerződés nyilvántartási ~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
„A belügyi ágazati intézmények központi iktató és ügykezelő rendszerei Számára virtualizációs
szoftverlicencek beszerzése”

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zn.)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 105855602-44, Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001] képviseli: Banesics Ferenc
vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről a/az
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
01-10-047135
23469507-2-41
11600006-00000000-64985936
Nagy Péter
vezérigazgató

Cég neve

ATOS Magyarország Kft.

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

1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens
D Irodaépület, 4. emelet
01-09-710062
10378144-2-41
13100007-02510510-00463485
Hernádi József
ügyvezető

Cég neve

SERCO Informatika Kit

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

1037 Budapest Bécsi út 314.
01-09-709321
12906240-2-41
11703006-25958254
Wéber Tamás Károly
ügyvezető

dr.

Cé~ neve
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

TR Consult KR.
1037 Budapest Montevideo utca 5.
01-09-686917
11992323-2-41
16200209-17057530-00000000
Ory Tamás Attila
Ügyvezető

Cég neve

DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.

Székhely:

1027 Budapest, Henger utca 2/C

Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszáni:

01-10-049616
26196413-2-41
10300002-10699363-49020017

Képviseli:
Képviselő titulusa:

Rátkai Péter
az igazgatóság tagja

mlnt Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen ás napon az
alábbi feltételekkel.
PREAMBULUM
1)
A szerződés létrejöttének előzménye: A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 225-467902 (KÉ-16846/2017)
számú, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére,, VMware virtulaizációs
szoftverlicenszek beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen Beszerző ás
Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban; KivI).
KM azonosítószáma: KMO1O7VMWARE17
KJ\’I aláírásának dátuma: 2018. május 9.
KM időbeli hatálya: 2022. május 9.
KM keretösszege: 2.500.000.000,- forint ± Afa.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 301/2018. Korm. rendelet) 30/A.* (1)
bekezdése alapján a 1CM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt.
lépett.
2)
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
3)
A jelen szerződést ás számlakiállítást a Digitran Hungária Zrt. teljesíti, a Szerződést
meghatalmazás alapján
a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők
kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.

—

—
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4)
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyijogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
5)
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.
6)
Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapesolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak.
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1.
Jelen szerződés a keretmegállapodásos elJárás 2. része eredményeképpen Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó —beszerzési igénye megvalósításárajött létre. A „A belügyi
ágazati intézmények központi iktató és ügykezelő rendszerei számára virtualizációs
szoftverlicenszek beszerzése” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig elvállalja
és leszállítja az I. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2.
számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását
és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.
—

1.2.
A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és a
vonatkozó követelményeket, ajelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.
1.3.
Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és az Ajánlattételi
felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon a meglévő, működő informatikai rendszer részek
a kiegészítő funkciókkal, szolgáltatásokkal egy-egy egységes, integrált működőképes rendszert
alkossanak és alkalmasak legyenek az elvárt együttműködésre, a szerződés tárgya szerinti meghatározott
feladatok végrehajthatók legyenek.
-

—

1.4.
Eladó kijelenti, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szofiver lieensz, felhasználói Jog, szerzői jog, védjegy,
szabadalom, know-how, stb.) rendelkezik és a felhasználási jogokat jogosult továbbadni. Eladó szavatol
azért, hogy harmadik személynek nincs olyanjoga, amely Vevő használati jogát korlátozza vagy kizáija.
1.5.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken és a hozzá kapcsolódó
dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői, vagyoni/felhasználási Joga, amely
Vevő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó
vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül lép fel Vevő Jogos érdekei
védelmében.
1.6.
Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a vonatkozó
jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.
1.7.
Az 1. „Szerződés Tárgya” pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a
3. pontban rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.

1.8.
Felek rögzítik, bogy Jelen szerződés alapján fizetett díjak Eladó által biztosított felhasználás
ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalják.
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE,
TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK
A szerződés hatálya, teljesítési határideje;
2.1.
Felek a szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
2.2.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása
továbbá az, hogy az eljárás fedezetéül szolgáló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú
„Közigazgatási informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében”
című kiemelt projekt fizikai zárását 2020.12.3 l-ig meghosszabbító, 6. számú Támogatási Szerződés
módosítása hatályba lépjen az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint
Támogató között.
2.3.
Jelen szerződés 2.2. pontján túlmenően a hatálybalépés további feltétele a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 106. * (2a) bekezdésének megfelelően az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszter által kiállított, támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány
megléte.
2.4.
Ajánlatkérő a hatályos Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése valamint 135. * (12)
bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igényel nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba.
2.5.
A szerződés azon a napon lép hatályba, amikorvalamennyijelen fejezetben hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes
Ajánlattevőt.
2.6.
Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
2.7.
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket, szolgáltatásokat és
dokumentumokat jelen szerződés hatálybalépését követő 60 naptári napon belül köteles leszállítani,
biztosítani.
2.8.
Ajánlatkérő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése valamint 135. ~ (12) bekezdése
alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igényel nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.
2.9.

Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

2.10.

Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

Teljesítés helye:
2.10. Eladó a liceneek szállítása esetében az átadandó dokumentumokat (p1.: licencigazolás), míg
gyártói támogatás szolgáltatás és jótállás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
dokumentumokat, elérési utakat (adott esetben az ehhez szükséges aktiválási kódot) elektronikus úton
és papír alapon adja át.
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2.11. Elektronikus átadás esetén az előbbiekben meghatározottakat a licenceAdmiwamisz.hu,
valamint liccnsz(ünisz,hu e-mail címre kell megküldeni, mellyel egyidőben a teljesítést gyártó által a
Vevő részére biztosított my.vmware.com weboldalon rögzíti. A licencek átadásáról a számla
kiállításakor Eladó a 7. sz. melléklet szerinti licencinformáeiós adatlapot köteles átadni Vevő részére. A
papír alapú igazolások átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata utca 8.

3. A FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK:
3.1.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.
3.2.
Az Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke): 38 699 406 Ft- Ft ±
közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Ilarmincnyolcmillió-batszázkilencveukilencezer-négyszázhat forint
± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
3.3.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
3.4.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési, díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2 % ÷ Afa.
3.5.
Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

3.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból történő finanszírozással a KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú
„Közigazgatási informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében”
című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül
kifizetésre Eladó részére banki átutalás útján. A támogatás intenzitása 100 %.
4.

FIZETÉSI FELTÉTELEK, TLEJESÍTÉS, TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

4.1.
Eladó a jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott díjra a száinvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
4.2.
Eladó a teljesítésről 1 db számla benyújtásárajogosult a 2. számú mellékletben meghatározottak
alapján.
4.3.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és a Licenc-információs adatlap (7 számú melléklet)
kitöltött formában.

4.4.
A számla szabályszerű kiállítása után sz Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
4.5.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:
a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa
tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
g) a számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési díj összegét
h) a projekt megnevezését és azonosító számát (,‚Közigazgatási informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” KOFOP-l.0.0-VEKOP-lS-2015-00005).
a)

4.6.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal 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
bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra tekintettel.
4.7.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra
szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
4.8.
A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül. A szállítói finanszírozásból fakadó
bármely fizetési késedelemért ide nem értve az AFA megfizetését Vevő felelősséggel nem tartozik.
—

-

4.9.
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 benyújtását követően újra kezdődik.
4.10. Eladó a számla ÁFA tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (I)
bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot fizet Eladónak.
4.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 4.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

4.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
4.13. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4.14. 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 jogsegély
igénybevétele nélkül.
4.15.

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

4.16. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt
írásban értesíteni ős hiteles cégkivonatot csatolni.
4.17. Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak
megfelelő további követelményeket határozzon meg.
4.18. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat melléke]ni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő
követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
4.19. Vevő a Kbt. 135. ~ (9) bekezdésének valamü~t a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. ~ és
119. ~ -ának megfelelően biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30 %-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a
benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül.
4.20. A szállítói előleget az ÁFA nélküli összeg tekintetében (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benyújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a Támogatótól igényelheti. A Vevő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
-

-

4.21. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható az ÁFA nélküli összegének 10%a erejéig az Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító
Hatóság javára szóló a Kbt. 134. ~ (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 számla összegéből
kerül levonásra.
—

-

4.22. A 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.
4.23. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával vagy a számla kötelező mellékleteivel
kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi
Eladónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
5. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott szolgáltatásokat,
feladatokat és szállításokat teljesíteni.
5.2. Eladó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik, így ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

-

5.3. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb
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gondossággal végezni.
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 Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy minden esetben
még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást
írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba
ütközik. Ajelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 9. pontjában foglaltak
alkalmazását.
—

—

5.5. Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
5.6. Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.
5.7. Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összefüggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.
5.8. Eladó elismeri, hogy Úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.
5.9.

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

5.9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
5.9.2. Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.9.3. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen
szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

5.9.4. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, ha Jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be
6. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
6.1. Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározottak szerint
ellenérték megfizetésére köteles.
6.2. Vevő vállalja, hogy ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szükséges
dokumentumokat, információkat Eladó rendelkezésére bocsátja.
6.3. Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Eladó tevékenységét és munkavégzését
mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

6.4. Vevő bármilyen, a szerződés teljcsítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, és jogosult
azokat ellenőrizni.
7. A TELJESÍTÉS MÓDJA
A licencekre átadás- átvételére vonatkozó speciális szabályok:
7.1.
Eladónak biztosítania kell Vevő számára a jelen szerződés tárgyát képező licencekhez
kapcsolódó 12 hónap jótállási és gyártói támogatási időt. Eladónak a Jelen pont szerinti feladata
keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott új szoftver verziókat, módosításokat és javításokat
haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell bocsátania.
7.2.
Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Eladó köteles legalább a licencek szállítása előtt egy munkanappal (24 órával)
értesíteni Vevőt a szállítás pontos időpontjáról.
7.3.
Eladó az átadás-átvételi eljárás során kötetes Vevőnek átadni a licencek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni;
a) licencigazolást (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
—

a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését

—

a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)

b) jótállásra, gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumot.
c) Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére
a teljesítés során megadni.
7.4.
Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta-e.
7.5.
Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának), továbbá a leszállított termék
típusát, megnevezését, mennyiségét, gyári azonosító számát, melynek egy példányát az átadás-átvételi
jegyzőkönyvhöz kötelezően kell mellékelni.
7.6. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes kőrűen adta át adott
szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
7.7. Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:
a) személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját,
b) elektronikus úton történik, Vevő haladéktalanul értesíti Eladót az átvétel megtagadásának az
okáról azon az e-mail címen, amelyről Eladó a teljesítést megkísérelte (info®digitran.hu).
7.8.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
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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
kiterjed.
7.9.
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének fIgyelembevételével állapították meg.
7.10. Amennyiben valamely Félnél ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a késedelem
okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni írásban abban
az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. fejezetében foglaltak alkahnazását
7.11. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelinét
kizárja.
8. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, és az Eladó átadta a
rendeltetésszerű használathoz tartozó valamennyi dokumentumot, valamint a teljeskörű 12 hónapos
időtartamra szóló jótállási időre és gyártói támogatásra jogosító igazolást.
9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés
esetén kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (jelen szerződés 3. számú melléklete).
9.3. Vevő jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 5. számú mellékletében található.
9.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja. A Vevő által kiállított Teljesítést
Igazoló Bizonylatok darabszáma a 4.2. pontban meghatározott számla mennyiségéhez igazodik.
9.5. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a Portálon kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési
folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a Portálon 5 napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg az egyedi
szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a Portál
automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
9.6. Vevőnek az eladó kezdeményezése előtt
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a

9.7.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.
9. JÓTÁLLÁS ÉS GYÁRTÓI TÁMOGATÁS
9.1.
Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre KivI szerinti 12 hónap jótállást és 12 hónap
gyártói támogatást nyújt. Ajótállás és gyártói támogatás kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében
szállítandó termék esetében a termék átvételének az időpontja’ A szoftverhez/licenchez kapcsolódó
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jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat. Szolgáltatás esetében a
jótállási Idő kezdete a teljesítés jelen szerződés 7. fejezet szerinti időpontja, amennyiben a
szolgáltatásnyújtás későbbi időpontban történik a jótállási idő a szolgáltatásnyújtás időpontjában
kezdődik.
9.2.
Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szembenjelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek.
9.3.
Jótállási idő alatti meghibásodás esetén Vevő a jelen szerződés 8.1. pontban megadott
elérhetőségeken teheti meg hibabejelentését. A hibát a termék gyártójajavítja.
9.4.
Eladó köteles biztosítani a publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési lehetőséget a
gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoüverü-issítéseihez, valamint a szoftver&issítések
díjmentes letöltési lehetőségét.
9.5.
Eladó a szolgáltatási időszak alatt biztosítja a műszaki leírásban meghatározott funkciókat,
szolgáltatásokat.
9.6.
Eladó a jelen szerződés teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között hibabejelentési
lehetőséget biztosít Vevö számára a bejelentéstől számított maximum 1 órán belüli visszaigazolással.
Felek rögzítik, hogy az Eladónak a bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
o
o

E-mail cím: support@digitran.hu
Telefonszám: ±36 1 DIGJTRAN

9.7.
—
—
—
—

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (amennyiben releváns típus, gyári szám),
észlelt bibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

9.8.
Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megf~zetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre,
valamint a hozzá kapcsolódó dokumentációra a licenc szerződésben meghatározott adott szoftverre
vonatkozó felhasználási jogot szerez. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert
felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert, valamint a hozzá kapcsolódó
dokumentációt kizárólag a jelen szerződésben, valamint adott szoftver licene szerződésében
meghatározottak szerint használhatja. Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftvert nem jogosult
harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoftverről biztonsági
másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem
adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal
megegyező forráskódot hozzon létre. Á szoftver használata egységes termékként engedélyezett,
alkotórészei nem különíthetők el, külön nem használhatók.
—

—

k
Hg

10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyanjoga (p1. szerzőijoga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a Jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában Jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű,
a jogosultságnak más részére történő, Jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási Jogát is magában foglaló
rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes ésJogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem
korlátozzák vagy akadályozzák.
10.6. A Jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő Jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

10.7. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét
11. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér
11.1.
Amennyiben Eladó kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül, Vevő jogosult Eladóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni,
Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni.
11.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű.
11.3.

A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.

11.4. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot Vevő jogosult a szerződést felmondani,
illetve amennyiben az eredeti állapot helyreállítható a szerződéstől elállni.
-

-

11.5. Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási
kötbér összegét.
11.6. A késedelmi, hibásteljesítés és a meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen
teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
11.7.
Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesítése szerződésszegésnek minősül. Eladó kötbér
fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért felelős [Ptk.
6:186. ~ (1) bek.].
11.8.
Amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést követ el, jogos ok nélkül nem teljesít vagy a
teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
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illetve amennyiben az eredeti állapot helyreáüítható a szerződéstől elállni ős a nettó ellenérték 25
%-át meghiúsulási kötbérként követelni. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben Eladó késedelme eléri
a 25 napot.
-

11.9.

-

A meghiúsulási kőtbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizáija.

11.10. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
11.11.
A Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult az ellenértékbe beszámítani.
11.12.
Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Polgári Törvénykönyvrőlszóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:187. g-ának (3) bekezdésére figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a
teljesítés alól.
—

—

11.13. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
12. KAPCSOLATTARTÁS
12.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Vevő, illeWe Eladó jelen szerződés
szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni.
Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyét megváltoztassák, módosítsák és
helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek Új Kapcsolattartó/teljesítésigazoló kijelölése esetén
haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett
változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, ős szerződésmódosítást nem igényel.
12.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban
meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető
érvényesnek.
12.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:
Vevő részéről:
Név: Babócsy László
Beosztás; vezető projektmenedzser
Telefon: ±36309613482
Fax;
E-mail: Babocsy.Laszlo~nisz.hu
-

Eladó részéről;
Neve; Séfel Gábor
Beosztása; ügyfélmenedzser, kiemelt ügyfelek
Levelezési címe; 1027 Budapest, Henger utca 2/C
Telefonszáma; ±36 1 344 4872
1
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e-mail címe: gabor.sefel~digitran.hu
12.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés igazolására az
alábbi személy(ek) együttesen jogosultak: 2
Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefon: ±36301821688
Fax:
E-mail: varga.dezso~nisz.hu
-

Név: Ádám Csongor
Beosztás: Fejlesztési ágazati igazgató
Telefon: ±36309767711
Fax:
E-mail: Adam.CsongorZsolt~nisz.hu
-

12.5.
Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
12.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül,
írásban és
o írásban igazolt személyes átadással,
o tértivevényes ajánlott levélben,
o visszaigazolt e-mailben vagy
o visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
—

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
12.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
12.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt 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 ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

13. TITOKTARTÁS, ADATKEZELÉS
13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően 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
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
kerlilt, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.

2
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13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan 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,
ás csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.
13.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

—

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre ás sz
üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet
(„GDPR”) értelmében Eladónak kizárólag
a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben
anonimizált információt 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, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő információt
ás adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan
adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

—

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA
14.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
14.2.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

14.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el;
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
—

—

-

-

14.4. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
15

d) Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti
e) Eladó valamely fenti pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét Saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

14.5. Vevő a Kbt. 143. a-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
14.6. Vevő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

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

14.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
14.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
14.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
15. VIS MAIOR
15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fdldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb állaincsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
I)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
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15.5. Amennyiben a vis major miatt a teljesitési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll választása szerint jelen szerződéstől eláitni vagy
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.
16. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
—

16.1.
Eladónak és 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.
16.2.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései
az
irányadók.
—

—

16.3.
Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezésétteljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.4.
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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.5.
Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7.számú melléklet:
Budapest, 2020

Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat Partner adatairól
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó (k)jegyzéke
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
Lieencinformációs adatlap
‘~

~

Vevő részéről:

Bancsics Ferenc
Vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2020.

..~t.R

ladó észéről:

Rátkai Péter
az igazgatóság tagja
DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció
Zit, a közös ajánlattevők képviseletében

“

Digitran Hungána Zt
1027 Budapest. Henger u. 2/C

‚??
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1. számú melléklet

Műszaki melléklet

A belügyi ágazati intézmények központi iktató és ügykezelő rendszerei
számára virtuaiizáciás szoftverlicencek beszerzése

18

A beszerzés tárgya

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 ás érthető leírása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, 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.

VMware vSphere Enterprise Plus Platinum vagy ezzel egyenértékű
licenc
Cél, Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs szoüverlicencek szállítása az
alábbiakban részletezettek szerint:
.
VMware vSphere Enterprise Plus Platinum vagy ezzel egyenértékű licenc 10 darab,
egyenként 2 fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (Osszesen 20 db CPU licenc)
.
12 hónap jótállási ás gyártói támogatás a fent részletezett licencekre
A műszaki követelményeknek me~fele1ő konfi2uráció a licencek tekintetében:
Mennyiség
.

.

.

Megnevezes

.

.

Cikkszarn
v56-EPL-PvrC

VMware vSphcrc 6 Enterprise Plus Platinum Íbr 1
processor

20

VS6-EPL-PLTP-SSS-C

Production Support/Subscription VMware vSphere 6
Enterprise Plus Platinum for I processor for 1 year

20

A megajánlott licenc-csomag egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem
a fenti termékekre ad ajánlatot:
VvSp-01
VvSp-02
VvSp-03

HV,~ core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver összes processzor
magja felhasználható legyen.
Memória nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 512
GB) felhasználható legyen.
Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core
számlO-szerese.
Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni az egy szerverben leszállított összes core-t (legalább 36 fizikai
core).
Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szofiver
által használt memória mérettel csökkentve).
_____

VvSp-04

_______

VvSp-05

____

__________________

______________

____________
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:

VvSp-06
VvSp-07

:

:

VvSp-08

VvSp-09

VvSp-1O

VvSp-11

VvSp-12

VvSp-13

Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes
legyen minimum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.
Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni
aszerverekbeepitettvirtualizacioshardvei tamogatasat
Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb,
mint annak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut
(Near native speed).
Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen
gyártói támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi ás
újabb verzióinak virtuális gépen való futtatásához:
. Windows Sewer 2012 R2
• CentOS 6 és 7 64-Bit
o Debian GNU/Linux 7 és 8 64 Bit
o
Red Hat Enterprise Linux 6 ás 7 64-bit
.
SUSE Linux Enterprise Server 11 64-Bit
. IJbuntu 14.04 64-Bit
Hálózati támogatás:
.
Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót
biztosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz
csatlakozhatnak.
.
VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő
funkciókat a konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
o IEEE 802.1 q tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt
csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális ás a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti
trunk portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN
tagelt csomagokat átadnak, mind több fizikai portot ún. LAG
(Link Aggregation) módban össze tudnak fűzni (p1. IEEE
802.3ad).
o Disztributed switch támogatás
PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég
operációs rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya
direkt elérését.
Fibre channel: A konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert
tartalmaz, ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy
külső FC MiN-t egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through).
Ebben az esetben szükséges, hogy mind a gazdagépen futó virtualizációs
program (Windows, vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC
LUN-járólbetudjontöltődni (boot).
Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy
meghibásodott fizikai gépen futó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen
automatikusan újraindítani, illetve ez a művelet a menedzsment felületről is
indítható legyen. Legyen lehetőség a virtuális gép leállítása nélküli mozgatásra
a felépített rendszeren belül, illetve a már üzemelő VMware 6.5 cluster ás a
megvalósítandó rendszer között.
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VMware vCloud Suite 2018 Standard H vagy ezzel egyenértékű licenc
Cél, Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs szofiverliceneek szállítása az
alábbiakban részletezettek szerint:
• VMware vCloud Suite 2018 Standard H vagy ezzel egyenértékű licenc 2 darab,
egyenként 2 fizikai CPU-t tartalmazó, továbbá 2 darab, egyenként 1 fizikai CPU-t
tartalmazó szerverre (Osszesen 6 db CPU licenc)
.
12 hónap jótállási és gyártói támogatás a fent részletezett licencekre
A műszaki követelményeknek megfelelő konfiguráció a licencek tekintetében:
Cikkszám
~i\tegnevezés
Mennyiség (Db)
CL1 8-STD-H-C
VMware vCloud Suite 2018 Standard H
6
CL18-STD-H-P- Production Support/Subscnption for VMware vCloud
SSS-C
Suite 2018 Standard H for 1 year

6

A licenc egyenértékűségének feltételei:

aeaw~esa
VvCI-O1

HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver Összes processzor
~
~ VvC1-02
Memória nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 768
GB) felhasználható legyen.
VvCI-03
Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám
I 0-szerese.
VvCI-04
Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni az egy szerverben leszállított összes core-t (legalább 36 fizikai
core).
VvCI-05
Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szoftver
~
által használt memória mérettel csÖkke~).
VvCI-06
Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes
legyen minimum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.
VvC1-07
Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni
~ a szerverek beépített virtualizáciés hardver támogatását.
VvC1-08
Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb,
mint aimak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin füt
~nativeseed.
VvCI-09
Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen
gyártói támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és újabb
verzióinak virtuális gépen való futtatásához:
• Windows Server 2012 R2
• CentOS 6 és 7 64-Bit
• Debian GNU/Linux 7 és 8 64 Bit
• Red Hat Enterprise Linux 6 és ‘7 64-bit
• SUSE Linux Enterprise Server 11 64-Bit
• Ubuntu 14.04 64-Bit
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VvCI-10

;

VvC1-11
____________

VvCI-12

Hálózati támogatás:
.
Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót
biztosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz
csatlakozhatnak.
• VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő
funkciókat a konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt
csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti
trunk portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN
tagelt csomagokat átadnak, mind több fizikai portot ún. LAG
(Link Aggregation) módban össze tudnak fűzni (p1. IEEE
802.3ad).
o Disztributed switch támogatás
PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég
operációs rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya direkt
elérését.
_______________________________
Fibre channel: A konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert
tartalmaz, ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy külső
FC LIJN-t egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az
esetben szükséges, hogy mind a gazdagépen futó virtualizációs program
(Windows, vmkemel, stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC LUN-járól
be tudjon töltődni (boot).
Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy
meghibásodott fizikai gépen futó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen
automatikusan újraindítani, illetve ez a művelet a menedzsment felületről is
indítható legyen. Legyen lehetőség a virtuális gép leállítása nélküli mozgatásra
a felépített rendszeren belül, illetve a már üzemelő VMware 6.5 cluster és a
megvalósítandó rendszer között.
Az SDDC teljesítménye és elérhetősége javítja a teljesítményt, megelőzi a
leállásokat és proaktívan kezeli az SDDC-t az integrált teljesítmény- és
állapotmonitorozás segítségével, a tárolókon keresztül az alkalmazásokig,
prediktív elenzéssel, intelligens riasztásokkal és irányított helyreállítással.
Infrastruktúra optimalizálás és megfelelőség. Optimalizálja az erőforrás
felhasználást a túlallokált és a nem kihasznált erőforrások visszavételével és
megfelelő méretezéssel, a clusterezett terhelés átcsoportosításával és a jobb
tervezéssel, előrejelzéssel.
hypervizor réteg biztonsági ésmegfel előségi vizsgálatát tegye lehetővé.
Központi nap kezelés atejjes környezethez.
Naplozasi adatok keresese es elemzese valos ideju hibaelharitashoz
NatívSyslogj~~p~olltámogatásAPI-val.
Az adatok exportálhatók további elemzés céljából és a régi adatok
impo
b
~
Frissítési és
!atok támogatása.
12 hónap jótállási és gyártói támogatás.
-

VvCI-13

______

0-01

0-02

003
L-Ot
L-02
4:03
L-04
M-Ot
M:02
T-Ot

____

-
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Teljesítésset kapcsolatos feladatok

Nyertes Ajániattevő feladatai
.

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása az
Ajánlattételi felhívásban meghatározott budapesti helyszínre (vagy email-címre), az ott
meghatározott határidőknek megfelelően. Továbbá a licenszek regisztrálása az
ajánlatkérő meglévő gyártói f~ókjahoz: 510970491

Leszállítandók
.

•
.

Jótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó dokumentáció
Licencigazolások
Licencinformációs adatlap

Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást ás gyártói
támogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék átvétele együttes
teljesülésének az időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra ás a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek;
JP-O1
JP-02
JP-03

JP-04
JP-05

JP-06

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
Ahibabejelentest 1 oran belul vissza kell igazolm az AJ~p~2~s
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
‘ hibát bejelentő személy neve, beosztása,
‘ meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
.
észlelt hibajelenség leírása,
‘ hibabejelentés száma.
A bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását.
Jótállás ás gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (‚publikusan T
hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoflver&issítéseihez.
Jótállás ás gyártói támogatás keretében biztosítani kell a kapcsolódó
szoftverfnssitesek dijmentes letoltesi lehetose~_~~~
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Cikkszám

Termék (szolgáltatás) megnevezése

VS6-EPL-PLT-C VMware vSphere 6 Enterprise Plus Platinum for 1 processor
VS6-EPL-PLT-P-SSS-C Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus Platinum for 1 processor for 1 year
CL18-STD-H-C VMware vCloud Suite 2018 Standard H
CL18-STD-H-P-SSS-C Production Support/Subscnption for VMware vCloud Suite 2018 Standard H for 1 year

Mennyiség,
mennyiségi
egység

..

[nettó IIUF]

20 db

902 139

18 042 780

20 db

318 801

6 376 020

6 db

1 871 428

11 228 568

6 db

508 673

3 052 038

38 699 406

Összesített nettó ajánlati ár ÁFA nélkül [HUFJ

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA és 2 % közbeszerzési díj terheli.
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3 számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
TELJESÍTÉST

IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely;

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ SzáHító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása;
(a TIB aláírój a)

Képviselő (2) neve, beosztása;
(a TIB j óváhagyója)

Termék/szolgáltatás 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
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (száUítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatj a.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben inegizatározott egyéb devizában

Devizanem;

Érték;

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(Jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft);

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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4.számú melléklet
MSZ Nemzeti liifokommunikációs Szolgáltató
Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY6 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően)
Digitran Hungária Digitális Transzformáci6 Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Rövid név (cégjegyzéknek znegfelelően)~
Digitran Hungária Zrt.

Cé2ieayzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám
(megfelelő aláhúzandó) 01-10-049616

Adószám: 26196413-2-41

Uniós adószám: HU26196413

Kapcsolattartó adatai
Név: Séfel Gábor

Beosztás. ügyfélmenedzser, kiemelt ügyfelek

Telefonszám: +3613444872

E-mail cím’ gabor.sefel@digitran.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám)’ 1027 Budapest, Henger utca 2/C
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):
1027 Budapest, Henger utca 2/C, Cégnév: Digitran Hungária Zrt.
Számlázási cím (ország irányítószám, város, utca, házszám)’ 1027 Budapest Henger utca 2/C
Számlavezető bank
Neve

MKBBankZrt.

Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10300002-10699363-49Q20017
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partuerre. ott IGEN-t)
Különbözet szerinti
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVH.
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]: NEM
NEM
fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM

______________________________

KATA [2012. évi CXLVI1
törvény]: NEM
Kelt....

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEM

9!k :k~

Rátkai Péter
az igazgatóság tagja
DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.

d~’tian
Dig~tran Hungária Zrt.
1027 Budapest, Henger u. 2/C
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5. számú melléklet
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alváHalkozó(k):

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladataj
2. A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k) és
szakemberek:
a) Alvállalkozók
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó széldielye/címe
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka).
3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet neve:
Szervezet székhelye/címe’
Szervezet feladatw
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre kerül
Szerződő fél a szerződés
szervezeteket/szakembereket.

teljesítésébe

köteles

bevonni

a Jelen

pontjában

megnevezett

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/cínie
Alvállalkozó feladata’
Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

201

Aláírás
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6. számú melléklet
Eladó Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti megbatalmazása
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NIS Z

Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ALT LIUTOL

NDŐ

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Szárnlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

__________________________________

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fej lesztésű 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 termék&issítés:
Szoftverkövetés üissítésre jogosít:
Szofiverkövetés időtartama (maintenance valid f~om
to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Dátum___________________________

______________________________________
______________________________________

_____

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Nem
_____

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

____________

Server ±
CAL
Egyéb
_____________

-

-

jcencatado vagy gyarto cegszeru alairasa
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Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, c-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-rnailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szof’tverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Term ékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szofivertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján lieencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
liceneelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és Miens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
30

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg1~issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): 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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