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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszárnlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239~00027183:00000001
Képviseli: Varga Dezső Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Nagy Róbert Tibor Uzemeltetési vezér
igazgató-helyettes
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
S&T Consulting Hungary Mt.
azonosító: 100128
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzék szám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
Számlavezető 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. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Be
szerző) által TED 2018/S 022-045735 ill. KE-l510/2018 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatá
lya alá tartozó Intézmények részére „MicrosoJ? szoftt’erlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbí
tása, verzió-követése, cseréje, valamint Új szoftverlieencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése” (n5vid név: MSLIc-2 018,) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegálla
~odásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között „I .rész Microso~ szoftver
licencek I. (LSP)” című keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO IMSLIC1 8
KM alóírásának dátuma: 201$. május 2.
KM időbeli hatálya: 2020. november 2.
KM keretösszege: 30.000.000.000 forint ± Mb.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi heszerző szervezet feladat- és hatáskö
réről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati intörmatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKIJ rcndelet) 2019. október
fl-i és november 1—jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati lUsz’ nökség Zárikörűen
Működő Részvén” tarsaság (a továbbiakban: DKIJ Zrt.) a KM-hen jogutódként a Beszerző helyébe lé
pett.

Sit
Oldal 1 24 ~r (~h~mitih «‘~jit

t~j~7~



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, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki
leírásban foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen. a Vevő - ahivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „Lieen
cek beszerzése HM VIF részére a 2018. évi Fejlesztésbó’i” tárgyú eljárásban, a jelen szerződés alapján
Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig eladja és biztosítja ajelen szerződés I. számú mellékletében
(Műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék
és árlista) szerint nevesített elemekből álló tennékeket és szolgáltatások nyújtását.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása.

3.2. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket a szerződés ha
tályba lépését követő 60 napon belül keH teljesítenie.

3.3. 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 időtartamának utolsó napját.

4. A teljesítés helye

4.1. A jelen szerződés esetében a lieeneigazolások megküldésének teljesítési helye az alábbi e-mail
címek mindegyike:

— licenceAdmintivnisz.hu és
— licensz~hnisz.lni, illetve
— szabo.tibor2u~nisz.hu

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

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

5.1. ‚4 teücsítésre vonatkozó általános szabáh’ok

5.1.1. Eladó köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek (tem~ékek) jog
szerű és rendeltetésszerű használatához a

o liceneelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését.
o liceneinfonuációs adatlapokat,
. a licenekulesok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett).
o gyártói igazolásokat,

jólállásra. szavatosságra vonatkozó dokutnentumol
o tennék támogatásra vonatkozó dokumentumot

— a továbbiakban együtt: licencigazolás a jelen szerződés 4. pontiáhan meghatározott e—niait eiinekrc
megküldeni.
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5.1.2. Eladó a fentieken túl köteles a jelen szerződés tárgyát képező licencekről készült Licencinfor
mációs adatiapot (5. számú melléklet) a számlához is csatolni.

5.1.3. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

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 meglcüldése
nem záija ki a hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények 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 késedelmét 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. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át.

5.2.2. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez~ szük
séges licencigazolás (jelen szerződés 5.1.1. pontja) megküldését követően 5 munkanapon belül köteles
meggyőződni arról, hogy az Eladó ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek és
támogatást megfelelően biztosította-e.

5.2.3. Amennyiben az előző pont szerinti ellenőrzés során Vevő, a lieeneigazolás alapján megállapítja,
hogy Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott lieenceket és terméktámogatást teljeskörűen bizto
sította, ennek tényét az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

5.2.4. Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi egyzőkönyvet készítenek. Eladó köteles az átadás-
átvételi jegyzőkönyv tervezetét elektronikusan megküldeni Vevő kapesolattartója részére, jóváhagyás
céljából, annak aláírását megelőző legalább 3 munkanappal korábban. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv-
ben legalább az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja, helye.
- felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása.
- az átadás-átvétel tárgyát képező termékek azonosítója,
— 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 fonnáhan) a TIE kiállitásának feltétele.

5.2.5. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja. hogy Eladó a liceneigazolás nem negfele—
lő. ag’ Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott lieenceket és terniéktámogatást nem teleskörű—
en biztosította. erről haladéktalanul értesíti Eladót. Eladó az értesítést kö’etően haladéktalanul kötQles a
jelen szerződésben foglaltak szerint teliesiteni .A megismételt teljesítés elfogadására az átadás
át’ ételére vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell alkalmazni.
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5.2.6. Bárniely 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. Tejjesítésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott licencek 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 támogatás sikeres át
adás-átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet (Felek által aláírt elektronikus vagy
papír alapú formában)

mely(ek) átvételét kővető 5 munkanapon belül Vevő kiállatja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú
melléklet).

5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokuinenturno(ka)t nem vagy nem teljeskörűen, illetve nem megfelelő 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 „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKU rendszerében, amemiyiben a teljesítést elfogadta.

6. Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

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

6.2. Amennyiben jelen 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, bogy 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 közreműködőérl Úgy felel.
mintha maga járt volna cl. Eladó, ha jelen szerződésben. valamint a KM-ben szabályozottak inegsérté
sével von he alvállalkozót jelen szerződés teljesítéséhe, fölelős azokért a károkért is, amelyek e személy.
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7. A fizetendő cllenérték

7. L A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát. egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

7.2. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a den szerződés 2. számú melléklet
ében niegliatározou árak, egységárak alapián: nettó 12.596,071.— Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA. azaz
tizenkettőinillió—ötszázkilencvenhaiezer—heivenegv torint -f közbeszerzési díj ± általános törgalm i adó.
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7.3. A fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felme
i-ült valamennyi díjat és költséget’ A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a
Forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő Összes költségeket (vám, adók~, díjak, illetékek, egyéb
szükségesen felmerüiő díjak és költségek), a jótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcso
lódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek
sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat’ A közbeszerzési
díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa.

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

7.5. Eladót a fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés teljesítéséért senmi ilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8. Fizetési feltételek

8.1. Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegflzetést kizáija.

8.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

8.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000’ évi C. tör
vény 167’ ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követő
en jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) alapján,
annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Vevő a Kbt. 27/A
~ alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az e invoicettitnisz.hu e-mail címen.

8.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesí
tést Igazoló Bizonylat és — aineirnyiben értelmezett — a jelen szerződés keretében szállított licencekre
kitöltött Licencinformációs adatlap (melynek inintájátjelen szerződés melléklete tartalmazza). A számla
kiállítására és inegüzetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben
meghatározottak alkalmazandóak.

8.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadás e invoiee~’~nisz.lm C-
mail címére küldi.

8.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
— a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afatv.) 169. ~ és a 175. ~ szerinti előírásoknak,
— a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot.
valamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30’ napot.

— a számlón fel kell tüntetni a bankszámlaszáinot, a bank nevét, valamint az adószámot,
— a számlán M kell tüntc(ni külön soron a közbeszerzési díjat.
— a száinlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.7. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számló jónak és mellékleteinek központi
iktatójáha érkezésétől vagy a 8.5. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla befogadó e—mail címére
lörténő beérkezésétől számított 50 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak. anielv időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

khé’e ÁFA
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8.8. 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.

8.9. Eladó nem fizet, illetve számol e1 Jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsége
ket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társa
ság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedeimének csökkentésére alkalmasak
(Kbt. 1 36. * (I) a).

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

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

8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

8.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
jelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályo
zott okból — nem fogadható be.

8.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, bankszárnlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

8.15. Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a 1KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

9. JótáHás, gyártói támogatás

9.1. Eladó a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékekre a KM-ben meghatá
rozottak szerinti jótátlási vagy szavatossági, vagy egyéb garanciális illetve felelősségi feltételeket vállal
ja. Eladó jótállási. szavatossági felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok
rendelkezései az irányadók. A jótállás és gyártói támogatás idejének kezdete a tennékek sikeres átvéte
lének az időpontja.

9.2. Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződés
szerű minőségéért. Eladó garantálja. hogy a leszállított termékek megfelelnek jelen szerződés I. számú
mellékletben adott termékre meghatározott műszaki speci flkác jónak.

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező szoliver licenceket a HM VIF részére szerzi
be. erre tekintettel és e körben Vevő jogosuli a szoftver licencek felhasználását harmadik személynek
átengedni a műszaki leíráshan meghatározott követelmények és elvárások teljesiiléséhez szükséges mér
tékben.
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10.2. Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre, a
licenc szerződésben meghatározott Számú felhasználóra, a licene szerződésben meghatározott tartalmú,
Illetve teijedelmű felhasználási jogot szerez a szoftverre ás a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő a
szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

10.3. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben valamint
adott szolh’er licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. A szoflver használata egysé
ges termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

10.4. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi termé
ken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

10.5. Eladó kijelenti és 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, - ajogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelke
zik.

10.6. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak inegszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem
korlátozzák vagy akadályozzák.

10.7. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyi
latkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek al
kalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.8. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel össze~iggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá megté
ríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

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 erre okot adó körülmény jellegétöl (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) Riggően —

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 I °‘o. 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 II. napjától
napi 1%. A hibás lel jesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan
teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási köthér tizetésére köteles. met~ nek
mértekejelen szerződés nettó értékének 25 °o—a. Jelen szerződés meghiúsullnak tekintendő. amennyiben
Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő
jelen szerzódéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

Il .5. Felek rögzitik. hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára. ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy köthér alkalmazható,
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11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, bogy 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 zárja Ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:1 87. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti kötbér mellett
nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felekjelen 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 feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani abban az esetben, ha
- a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
- a másik Fél végelszámolással történő niegszűnését 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. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítéstjogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a maxirnumot,
d) Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti
e) Eladó valamely — fenti pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kötelezett

ségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére. Vevő ál
tal megadott határidőre nem teljesíti.

12.5. Vevő a Kbt. 143. ~-ának (I) 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 bekövetkezése esetén.

12.7. Vevő jogosull és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal a Kbt. 143. ~ (3) bekezdé
sében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén íblniondani .‚Jelen pont szerinti fel-
mondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellen-
értékére jogosult.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést \1evőhöz intézert írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerzödésszegést követ cl Va ő különösen. ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.

1 2.~ .Afelmondásról írásban Kell értesíteni a másik I’ let. A szerződés megszúnésének iciópontia a
íblmondásról szóló értesítés kezhesítésének napia.
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12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzőijogi 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 inegtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra illetékes megtilthat
j a.

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 adatvédehni 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 feltétlenül
szükséges.

13.7. Amennyiben jelen 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 és az üz
leti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”)
értelmében Eladónak kizárólag -~ a jelen Szerződés teljesítésével összettiggésben — 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 összefiiggő információt és adatot) ad át, hoz
tudomására. ennek elmulasztásából, késedelmes lel jesítéséből. valamint a ponlal Ian adatközlésből eredő.
vagy azzal összefüggő minden felelősség. kár Vevőt terheli.

14. Kapcsolattartás, értesítések

14.1. Ajcíen szerződés teljesítése során a l~lek részéről kapcsolatíartásra jogosult:

a) \Je\ő részéről:
Név: Magyar Ildikó
Beosztás: szolgáltatásmenedzser
Telefbnszám: +3618963462.
Mohillelelön szám: ±36703324426
E—mail cim: magyar.iIcUko~nkz.hu
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b) Eladó részéről:
Név: Polóny Tibor
Beosztás: Ertékesítési 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) Név: Nagy Róbert Tibor
Beosztás: Uzemeltetési vezérigazgató-helyettes
és
b) Név: Tóth Csaba
Beosztás: Műszaki szolgáltatási és területi ágazati igazgató

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek niegállapodnak, bogy a 14.1-14.2 pont
ban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapesolattar
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) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-rnailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

14.6. Szerződő Felek niegállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valainintjelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban megha
tározott esetekben azonban a kézbesités 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 Q5/46/EK rendelet hatá
lyon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 20l6/67Q rendeletének (a további
akban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (I) (h)
pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonvi szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek
által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk ~l) (F) pontja szerint, a szerző
déses partnerük jogos érdekében veszik M és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mérték
ben és ideig.
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14.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédehni jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szük
séges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak
arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhető
ség) a jelen szerződéssel összefiggésben, 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 munkavállalóik jelen 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
betaitják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 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. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedehnes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

15.2. A jelen 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 hi
vatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,

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

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

15.3. Amennyiben vis maior 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 [clef terieli a 15.2. pontban szereplő Feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

IS .5. Amennyiben a vis maior miatt a t&esítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
kö’ erő IS napári napot. a Ve’őnek jogában áll — választása szerint -- jelen szerződéstől elállni Vagy
jelen szerződést azonnali hai.á Ilva I [elmondani. Ez eset ben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
Felmerült kárát.

:‘
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16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, bogy 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 iizktágban 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 alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen 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 összefflggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita elbírá
lására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. Ha 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 el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról 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 KM, illetve annak inellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottak
kal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes rendelkezés
helyébe automatikusan, külön jogcselekinény (p1.: szerződésmnódosítás) nélkül a KM megfelelő rendel
kezése lép.

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően al
kalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne. akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden
egyéb jogcselekmény 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. hogy 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 I. pontja szeilnti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyilat
kozata jelen szerződéshez 6. számú inellékletként kerül esatolúsra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyi
latkozatban foglaltak változásáról - a változás hekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt
írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá. hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
szerződési Vevő jogosult azonnali hatál Ival felniondani. vagy attól elállni.
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6.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött Vent hivat
kozott, fizikailag nem esatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:

I. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó

ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet Átláthatósági nyilatkozat

képv.: Nagy Róbert Tibor

Üzemeltetési vezérigazgató-
helyettes

NISZ Zrt. h.
. Vevő.

NIS’— ~ ~fl~»

‘, ~.j’(t

rfl~. .‚~‘ 4 . .

5’.
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Jelen szerződés 1 6 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, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.

2020 ~ o-i.
Budapest, 2020

Gazdasági vezérigazgató-
helyettes

NISZ Zrt.
Vevő

képv: Szabó Péter Dezső és
Kulcsár Sándor

Ügyvezető igazgató, gazdasá,gi”
igazgató ~y”

S&T Consulting Huny Kft.
Elad,~7



1. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

MŰSZAKI LEÍRÁS

a
„Licencek beszerzése HM VIF részére a 2018. évi Fejlesztésből”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

I. A beszerzés tárgy a

Licencek beszerzése HM VIF részére a 2018. évi Fejlesztésből

Az Ajánlattevő feladata a 2. pontban felsorolt szoftverliceneek szállítása.

1.1. Általános leírás

A 2. pontban felsorolt szerver és CAL licencek a HM VIF (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazga
tási Főosztály) részére szükségesek a meglévő KTIR rendszerkörnyezetbe. A szerver liceneek a HM
VIF portálrendszének kialakításához (egy telephelyes Sharepoint Single szerver portál kialakítása dedi
kált MSSQL kiszolgálóval) szükségesek.

1.2. G~’ ártósemlegesség

Az 1.1 -ben található igények szerint a 2. pontban részletezett licencek szükségesek.
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 védj egyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott szánnazásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, szánnazás vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértékűt is elfogad.

2. -\dat haii~’keieIo (icencel’ hes’er,e~e

Beszerzési igény: azalábbiakban részletezettek szerinti liceneek, valamint az azokhoz nyújti aló Icr
méktámogatás.

!Ú1ÍO]MSLJCJ8:

KEF Cikkszám KEF Megnevezés Mennyiség

1 AAA-0371 l-MPSA-Eaeh ShrPntSvr Svr SL
2 AAA-03349-MPSA-Each ShrPntSvrStd Dcv CAL 100
3 AAA-03751-MPSA-Faeh SQL Server 51cl Core 2 SL 4
4 AAA-03785-MPSA-Each Win Server Dcv CAL ISO
S AAA-03984-MPSA-3 Ye-

ar(s) ~y~CntrSvr CfgMg OSE MLSA ISO
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Wet ut kre ‚ oiia ko’o e~ t nei éI’U%e~ pa amt terei:

Amennyiben ajánlattevó nem a 2 pontban rneghatáiozott licencekeje tesz ajánlatot, Úgy az ajánlattevó
által megajánlott teimekek vonatkozasában az alábbiakban iészletezett egyenértékuségi kovetelmények
nek toiténo niegfelelést az ajánlattevonek kel! igazolnia a közbeszerzési dokumentumokban előíitaknak
megfeleloen

U. ‘~lai epoliil ‘,enci (táhlajat I. ~or \‚\ ‚—0371 I—\IPS \—Eacli cikk%’ániu’ és tábbízat 2. ~or
‘ \ ‚—0 ~349—\ P’~ ~—Facli ci l’k%zaniu ) licencekre ‚ omit honi eg~ enértel’u%égi fel (ételeL

SP-O1 Alkalmas csoportmunka támogatására, fájlok megosztására és weboldalak közzétételé
re:

o Közös naptárak vezetése
• Közös feladatlisták vezetése
o Közös névjegyzékek vezetése
o Dokumentum tárak, azok közös használatának, verziókövetésének lehe

tősége ___________

SP-02 MS AD alapú jog ltsákezelésrealkahna ______ ______

SP-03 Szorosan integrált aMicrosoftOf~p~ogramcsoma~gal _________ _________

SP-04 Az alkalmazás minden projektcsapatnak és résztegnek dinamikus és produktív csapat
webhelyeket, és így hatékony csapatrnunkát tesz lehetővé. Fájlok, adatok, hírek és
folTások egyaránt megoszthatók. A webhelyek a csapat munkájának megfelelően testre
szabhatóak

SP-05 Gördülékenyen és biztonságos egy’ittműködést biztosit a csapattagok számára, a
szervezetenbeluleskivul egyarant, PC-ken, Mac gé esmoMes42zokon is

SP-06 Az alkalmazás támogatja a közös tudás kiaknázását. Hatékony keiesési lehetőséget
biztosit, az információk, a szakértelem és az osszefiiggések gyors feltái ásának érdeké
ben.

SP-07 Microsoft Office termékekkel való integrálhatóság és a már bevezetett Active Directo
ry alapú authentikáci6részétk~p2ziamegoldásnak. ___ ________-~
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3.2. \liero~of~ SQl. Standard (táhldzal 3. ~or \.\\—f)3751 —‚1 PS\—Lacli ciLk~iániú ) licenc ekre
‚ onatko’o eg’ enértékű~é2i feltélelek

MSQL-O1 A licence tegye lehetővé a virtuális környezetben való használatot, minimum 8 vCPU :

——‘-———.__________

MSQL-02 Tartalmazzaazadatbazis,torzsadatkezelo,adatbetoko(ETL) es adattiszuto f’unkc ~kat
~
~
MSQL -05 Tartalmazzonate~éítetttörzsadatkezelésimeoldást
MSQL -06 ~
MSQL -07 Tartalmazzon a termek beep~tadattisztitasimeo1dast —~

~ MSQL -08 A rnegajánlott szoflver verziónál az alábbi fizikai megkötések megengedettek:

• maximum 128GB memória használata
•maximum2d~esszonuag

MSQj!nedzsel~!etoseAdmi~sz~at1veszkoz — PowerShell
~ MSQL-1O~
~ MSQL -11 SQL,parancsok transzparens ü~ttatása relációs kiszolgálókon
j~,~QL -12 Adatbazis kiszolg baeitettRscnt üittato korn~~~,
MSQL -13 Nag rendelkezesre állás biztositasa active-Q~~yfe1al1asban
MSQL -14 Biztonság crc körök kialakítása-User Defined Sen’er Roles
MSQL -15 Biztonsagj~p1ozas - SQL Audit
MSQL 16 A termékeket olyan nagyvállalati licenc konstrukcióban kéijük megajánlani, melyben a

felhasználó:

a) definiálhat több vásárlási számlát (Purchasing Account),

b) a megrendelt licenceket olyan portálon éri el, mely felületén áttekinthető az Összes
érvényes szerződés. a rendelési és beszerzési történet, letölthetőek a szofiverek (és a
hozzájuk tartozó licenckulcsok), valamint kezelhetőek az online szolgáltatások és a
szofiverlicencek.
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3$. \\ inclow% Scr’cr Dc’ icc (Ál. (táblázat 4. .kAÁ—O37$5~j\lPSÁ—Each cikk~zámú) licea—
ccl’ c~vcnérték~~é~i fclté(clci:

Operacios Rendszer, melykiszolgalo oldaba op~~alt ___________

WS-02 Bővített többlépcsős biztonsággal rendelkezik, a felhasználó vállalati adatközpontjának
védelme érdekében ___________________________________

WS-03 Tamogatja a feihoalapu alkalmazasok fejleszteset Integralhato tarolokkal technologia
val es mikioszolgaltatasokkal, teszi lehetove, hogy konnyen modernizaihatok legye
nekahagyomanyos alkalmazasok

WS-04 A biztonság növelése érdekében hatékony titkosítással rendelkezik, amely a hálózati
forgalomra és a virtuális gépekre (VM-ekre) is kiterjed

WS-05 Tainogatja a gyorsfrissiteseket Az egymasra epulo biztonsagi masolatokhoz hasonloan
mukodo gyorsfbssitesek nemcsak a letoltest es a telepitést gyorsitsak fel, hanem a
kiszolgálón szükséjes újraindítások számát is csökkentik________________________

3.4. S»tcm Center Configuration Manager (táblázat 5. sorAAA-03984-MPSA-3 Year(s) cikk
számú) liceneck e~venértékúségi feltételei:

. . . ... ..‚

SCCM-O1 A termek segitsegevel számitógépek, kiszolgalók es mobileszkozok (peldaul iPhone-ok
és Android-eszközök) felügyelete is megoldható

SCCM-02 A megoldás képes a Hardverleltár, konfiguráció menedzsment, alkalmazástelepítés,
szoüverMssítés és az infrastwktúra reporting ~nkciókra

4. leljesitéssel kapcsolatos feladatok

4.1. Nyer es ujánlaítevőfelada’ai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása elektronikus formában az
alábbi e—mail cítnekre (szabo.lihor2’úmnisz.hu . licensztú~nisz.hu, LicenceAclminünisz.hu), az ajánlatté—
teli felhívásban meghatározott határidőnek megfelelően.
A NISZ Zrt. meglévő 4100063656 számú MPSA szerződésén belül új vásárlási számlát (purchasing
account) kér létrehozni a dedikáltan a HM Védelmi Igazgatási Főosztály (korábban: HM Védelmi Hiva
tal, a továbbiakban: 1-IM VIF) által használatos licencek kezelése érdekében. Az MPSA konstrukciónak
megfelelően a szállítást a meglevő 1100063656 számú MPSA szerződésén belül erre az Új vásárlási
számlára (purchasing account) kéri teljesíteni a NISZ Zn.

4.2. Leszállítandók

Licencigazolás, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
• a liceneelt szoflver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
• liceucinformációs adatlapokat
‘ a liccnckulcsok egyedi azonositóját (amennyiben ez értehnezett)
‘ gyártói igazolásokat
‘ jótállásra. szavatosságra vonatkozó dokumentumot.
‘ termék támogatásra vonatkozó dokumentumot.
‘ atadás át’ételi jeg’ zókőn’ ‘.
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2. számú melléklet~nyilvántaitási számú szerződéshez

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

MPflLÁTIÁR RÉ$ZLEFEZESE
Á)ÁÍ4IAUÉTEtI lAP

j’cncek beszcnise HM VIF réuén a 201& án Fe;lesztás 5(”tarc,t, ~c: ::ece: e~s~a: ‚ei.r, ~ar-~ t2-a

A~íraIat1evő neve: S&T Cc-rsu:ssr~ Hung~ tk
Szókh&ye: 1042 F~detn F~stjt Tr,a~)r Ut U

. Tesniák GyártóáltalAjánlattn’ő GyánóáltiA»nlattevóiósrÉr’ -
Okksaarn . Mennyiseg, - . Netlo Nana omn

~ . . (szo(geltatas) - - reszne btztontott ka-&inmen~ birtositott ditexn’any .
írenne(’azonotato) mnegi,gyt.g .1%-ban) n’árt&eésóssseqe tt9Ys~0n Irt) (Fi)

kM-037it.I72A.~acst d~ntSUtSsrSL 95621i»t 9s~120

P~- ~sd D-~AAA-03s4a.Ms-SÁ-a5” ‘‘ tQ~)~ Q ~aC.’r p -. esnQ.y4 :‚
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• IT 3. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Consul- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Consul
ting Hungary Rendszerintegrációs & Technológiaát- ting Flungary K~.
adási Korlátolt Felelősségíl Társaság

Cé~jeayzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 13-09-119660

Adószám: 11779177-2-44 Uniós adószáin: HUI 1779177

Kapcsolattartó adatai

Név: Polóny Tibor Beosztás: Értékesítési vezető — kormányzati szektor

Telefonszám: ±36 (30) 3384064 E-mail cím: Tibor.Polony~snt.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytő I (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is Id kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla kiildési cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Szánilázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Szánilavezető bank

Neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10403758-00028567-00000006 Bankszáinla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partaerre, ott IGEN-t) ________________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIIi/A. fejezet, I 69.~.(h)]: Nem

Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]:

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje
zet, 169.~.(p,qi]: Nem
Alanyi mentesség [áfa tv. Xlii.
fejezet]: Nem

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
Nem

Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
Nem

Tevékenység alapján mentes [Mb tv.
VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. lörvény]:

Nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör-
Vén)’]: Nem

Cégszerű alairas

S&T Consulung Hungary Kit,
2040 Budaörs, Puskás Tivadar üt 14,

Cégjegyzékszám: 13-09-119550
Adászám: 11779j77_2~4419

5.



4. számú melléklet a~ nyi1vánta~ási számú szerződéshez

HISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1-1-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NISZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
HISZ (a T~ aláírója) (a Tmjóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató_Zrt.

Termékiszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuina:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszkőzt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőség-
vizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthntja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft): ‚

ci s:ertődésbeiz meghcuái’o:ou egi’éb ‚kntábaiz Devizanem: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~óteljesítési) garancia. kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő kép’ iselője (2)

20



Teriuékinfo rmációk

Lieene jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése:

Szo&ver csoport neve:

Szoftver mennyisége:

Licene csoport neve:

Licene mennyiség:

SzoflverJliceac státusz

Aktív:

Kiosztott:

Tennék egységái~:

Devizanem (pl. HUF, EUR. USD):

Közbeszeizési díj t%):

L icene kezdLidái tima I év. Ii Ó nap):

Meirika:

Licencinformációs adatlap

Szoiherköveiés vagy iermékf)indtés:

Sz”fveit’ö’ ciés fllssuiésiv jogoaii:

Szo 11’ erk Ó’ des dőt aria ina tina in ienanee ‚ alit1 &om—to I:

I Ó iLeié~ si’ hse ripi ion ):

FIőIi~e1es er’ eti’ et~egí ideje:

Elierő Li dasol’ l,as,nalai:nial’ Ielietósege icrossedinon riolns):

kor:ihtti erziol’ Ii sz,,:,larjnal’ leIieio~ége (‚10” nera’le rights

N’el’ i ‚eitiok l,a%,ii,,laianak lel,eiosece:

Igen

Igen

év.hó.nap

Igen

e’ hónap

Igen

Igen

Igen

Igen Nem

Igen Nem

L ‚eene tia’!” ‚ ig’ g’ irt” ceg’zei iii

5. számú melléklet nyilvántartási számú szerződéshez

LICEt”C4TADQ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántai tasi adatok

Szerződésszám:

Számlaszám tadóőgyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

Cég neve:

Kapcsolattartó neve. elérhetősúge (név. mobil. c’mail):

Belső fejlesziéső allalmazásnál fejleszlő neve:

Inslallaljon

Processor

Sen’er+ CAL

Egyéb

Users

Core

Nem

Nem

H
Nem

Nem

Nem

2L



Kitöltési útmutató

Nyilvántartás? adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosí
tó)

Számlaszám (adóügyi): liceneátadó által kiáflított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján to•~i~téi~t a
teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátudó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég eégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérlietősége (név, mobil, e—mail): A szerződésben/niegrendelésben Ii
ceneátadói 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 szofl
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szoftverterrnék átadójának.

Tennék?nfonnációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a lieencigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált meg
nevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Part-
number stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertennék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szofivercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verzió-
száma.

Szoftver mennyisége: A tennék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Licenc csoport neve: A licencesoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.

Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

S;ojh’erlíicenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoliverek darahszámmal megjelölve.

Tennék egységára: A szárnián szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemhen.

Devizanem: (p1. 11131?, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A szám án vagy szerződésben íeltünteteu összeg. ameimvihen van.

Licetic kezdődátuma (év.hó.nap): A I ieene használati jogosn Itságának kezdő dátuma.

Metrika: A tennék liceneelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a tennék telepített pélcláiivok darabszáiua
alapján liceneelendő.
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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 szerverterméket szerver ás lcliens 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: Á jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoüverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: Ajelenlegi 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 tennéknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő-
ás végdátuminaL

Előfizetés (subscription): Amennyiben a lieenc nem örökös licenc.

Előűzetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátutna.

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 L° .~~t~nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő: S&T Consulting Hungary Kft.
Széldiely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
Képviseletében eljár: Szabó Péter Dezső ás Kuksár Sándor

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt S&T Consulting Hungary Kft. a nem
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

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

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

Budaörs, 2020 Ak. ~ 9
S&T Consulting Hungary KR.

Szabó Péter Dezső ás Kulcsár Sándov

_____________________________ 2 S&T Consulting Hunga~_______________________________ O W Buda~5 Puskás Tivadar Út 14
2 ...3. ~ (I) E torveny alkalmazasaban Adőszám: 117793,77244
I. átláíható Szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy. az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet. a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság.

h) iz olvin behold, ‚ ig’ kultoldi jog’ %ztmtl) ‘ng’ logi ~7enwl’ htggtl nun indLlkezo g izd ill otlo ~zLn eztt imLI’
megFelel a Következő ícltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus l5nanszírozása megelőzéséről és megakadálzozásáról szóló tör—
vén” szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó.

/‘!‘) az Európai l~ I nió tag~l Imnáhan. az Európai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban rkze~ államban, a Gazdasági
Eg3 tittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel_ amell’ cl Mag’ aror—
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló eg’ezménve van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szőlő lömvén’ szerint meghatározott ellenőm7ött ktillZildi társaság
nak.

hi) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25° o—os tulajdonnal. hel’olvással vagy szavazati
joggal bíró jogi személ’ . jogi sze nél’ iséggel nemn rendelkezó gazdal Lodó szervezet tekintetében a hi), ib) és be) alpont
szerinti Fel tételek ü~nn állnak;

‚) azae ivil szem’ ezel és a vízitársulat. amel’ nwgl~lel a következo R-lmetelL’knek:
Ca) ‚ ezető Iisztseg’ iselói megismerhetők.
eb) a ei’il szer’ ezet ésavizitárstmlat. ‚ alantitu ezek ‚ezeró tisztség’ iselói nem átlátható szer’ ezetben nem rendelkeznek

25° o-ot meghaladó részesedéssel.
Ce) szekhe 1’ e az Európai I. nió tagál Ia ma ban. a! [:‘uróp a i ti;tzdasagi térség vI sző ló n ‚ega II a pod á sham t me s/es a 11am bamt a

Gazdasági Eg’ tin mnkö dési és Fej leszlési Szer’ Ce et ‚ agá I Ian, a ban \ ag’ o Ivan all am ban ‚ ami. a, n cl 1’ cl N I ag’ a rország n tk a
kettos adoztaGs elkerülésérol szóló eg’ezmen’e ‚an:
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