Szerződés nyilvántartási szám: 1018658

~uÁS VÉTELI SZERZŐDÉS
A Központi Kórházi Integrált Gazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében a Kor
mányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Mentési
kapacitás bővítés szállítása (EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ága
zati fejlesztések c. projekt vonatkozásában)
I. rész
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zártkörűen Müködő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20030
Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő,
másrészről a
DIGITAL Számitástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.
Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Szállítói azonosító: 100017
Cégjegyzékszám: 06-09-000341
Adószám: 10406115-2-06
Bankszámlaszám: 12067008-01737969-00100003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
M&S Informatikai Zrt.
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. fszt. 4.
Szállítói azonosító: 100051
Cégjegyzékszám: 01-10-046107
Adószám: 14409471-2-41
Képviseli: dr. Fazekas Szilvia
Képviselő titulusa: Közbeszerzési üzletág vezető
és az
ALPFIANET Informatikai Zrt.
Székbel\: 1039 Budapest, Pünkösdmrdő u. 52.
Szállítói azonosító: 200527
Cégjegyzékszúm: 01-l 0-045858
Adószám: 14153833-2-41
Kéji’ iseli: Berényi Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató
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Delta Services Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Szállítój azonosító: 200225
Cégjegyzékszárn: 01-09-882940
Adószárn: 13978798-2-41
Képviseli: Sztopen Erzsébet
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
Nádor Rendszerház Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Telek u 7-9.
Szállítói azonosító: 100064
Cégjegyzékszám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
PC Trade Systems Kit
Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. f~1dszint 6.
Szállítói azonosító: 200517
Cégjegyzékszám: 01-09-208294
Adószám: 12937303-2-43
Képviseli: Tóth Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
Professzionál Informatikai Zrt.
Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 7.
Szállítói azonosító: 100077
Cégjegyzékszám: 01-10-045161
Adószám: 13369657-2-43
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
SzámHEAD Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95.
Szállítói azonosító: 100194
Cégjegyzékszám: 01-09-070055
Adószám: 10415618-2-43
Képviseli: Watzker Adám
Képviselő titulusa: projektrnenedzser
mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó).
Vevő és Eladó (a továbbiakban Vevő és Eladó együtt: Felek) között alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
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1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 104207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intéz
mények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszer
zése” tárgyban (2. rész: nem xSó) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmeg
állapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött
létre (a továbbiakban: KM). A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alap
ján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKÜ Zrt. lépett.
A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mintAjánlatkérő javára
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. * (2) bekez
désének c) pontja alapján ajelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt tárgyában folytatott Ic köz
beszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő infonnatikai beszerzési igé
nyének kielégítése érdekében.
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO2OISRVT17
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2021. október 26.
keretösszege: 15.000.000.000 forint + áfa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 301/2018. Korm. rendelet) 30/A.* (1)
bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKIJ Zrt.
lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen tel
jesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és
az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést
meghatalmazás alapján az összes közös ajánlattevő nevében hja alá.
—

—

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.
Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során fi
gyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint ajelen szerződés
2. számú mellékletében foglaltakat.
2.

Á szerződés tárgya

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására
jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya:,, A Központi Kórházi hitegrált Gazdálkodási
—

rendszer megvalósítása érdekében a Kormányzati Adatközpontba kerülőfelhő alapú int!
ködési környezet biztosításához Mentési kapacitás bővítés szállítása (EFOP-1.9.6-162017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések e. projekt vonatkozásában— I.
rész: IBM Spectrunz Protect licenc “). A jelen szerződés alapján Vevő rnegrendeli és meg

veszi. az Eladó pedig eladja és biztosítja, leszállítja a jelen szerződés 2. számú
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mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő, jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott termékeket (licenceket).
2.2. Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást (szállítást) és számlakiállítást a DIGITAL
Számitástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató KR teljesíti.
3.

A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése

3.1

Eladónakjelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket ajelen szer
ződés 3.2 pont szerinti hatálybalépésétől szóló értesítés Eladónak történő írásbeli meg
küldésétől számított 60 naptári napon belül kell Vevőnek átadnia Jelen szerződés 5.1
pontjában meghatározottak szerint.

3.2

Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az EFOP-1 .9.6-16-2017-00001 azonosító
számú Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések című projekt 5. sz. támogatási szer
ződés (TSZ) módosításának hatályba lépése Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító
Hatóság, mint Támogató között. Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót ajelen pontban
meghatározott feltétel teljesüléséről vagy annak meghiúsulásáról. Amennyiben jelen
pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően teljesül, a szerződés
hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.

3.3

Vevő a Kbt. 135. ~ (12) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 53. (6) bekezdésére is)
kiköti, hogy amennyiben a 3.2 pontban hivatkozott támogatási szerződésmódosítás a be
nyújtott támogatási igénynél kisebb összegben kerül megkötésre, úgy a jelen szerződés
csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.

3.4

Felekjelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, hajelen szerződés
ben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye
Eladónak jelen szerződés keretében átadandó dokumentumokat elektronikusan a Li
cenceAdmin@nisz.hu illetve licensz@nisz.hu e-mail címre kell megküldenie, a Licence
igazolás és dokumentumok átadásának helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8. szám.

5.

A teljesítés módja

5.1. A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik. Eladó köteles a jelen
szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címekre megküldeni a jelen szerződés I.
számú mellékletben meghatározott liceneek (termékek) jogszerű és rendeltetésszerű hasz
nálatához szükséges dokumentumokat. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat kö
teles átadni:
lieeneigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
V a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben
ez értelmezett),
V a licenckulesok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
—
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—

a licencekhez tartozó front end TB és a licenc felhasználási feltételeit (amennyi
ben ez értelmezett).
jótállásra vonatkozó dokumentumok,
gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok.

5.2. Eladó köteles a KM-ben, Jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott kö
vetehriényeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatait tel
jesíteni a Jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint. A teljesí
téshez magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben Eladó jelen szerződés teljesítésében
közreműködő szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, szaktolmács biztosí
tása Eladó kötelezettsége és költsége.
5.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza a határidőben történő teljesítést, Úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell
Vevőt a késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról abban az esetben
is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont
szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkal
mazását.
5.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadá
lyozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során,
erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint
az akadályt Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát,
valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
5.5. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési elj árás első részében benyújtott aj ánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.
5.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevo
nása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmas
ságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy
vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~
(2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelke
zéseit kell alkalmazni.
5.7. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződés szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

5.8. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért. egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna cl. 1-la Eladó jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt
Feltételek megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe. felelős azokért
a károkért is, amelyek e személy. szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.
5.9. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni (Kht. 136. ~ (I) bekezdés b) pont).
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5.10. Eladó Jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. Számú mellékletében található.
5.11. A teljesítésre egyebekben a KM VI. I pontjában meghatározott, vonatkozó rendelkezések
irányadók.
6.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás kiállítása

6.1. Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek (licencek) ren
deltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat tartalmazó e-mail
kézhezvételét követően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó
szerződésszerűen teljesített-e.
6.2. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó ajelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek (licencek) rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat teljeskörűen átadta, haladéktalanul,
de legkésőbb IS napon belül köteles kiállítani a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó
Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját Jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza).
6.3. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, bogy Eladó ajelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékek (liceneek) rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat nem teljeskörűen adta át, erről hala
déktalanul értesíti Eladót azon az e-mail címen, amelyről Eladó a teljesítést megkísérelte.
Amennyiben ez az e-mail Cím nem egyezik meg a kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím
mel, abban az esetben Vevő az értesítést köteles a kapcsolattartásra megjelölt e-mail
címre is megküldeni. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés
5.1 pontjában foglaltak szerint teljesíteni.
6.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó
valamennyi, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékhez (lieenc
hez~ annak rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumot nem
Vagy nem teljeskörűen adja át.
6.5.

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

6.6. Az Eladó a teUesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: Digitális Közbeszerzési Rendszer, röviden: DKR) kezdeményezni (rögzí
teni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő (intézmény) a DKR
ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás. illetve visz
szaküldés (amennyiben a teljesítés nem Felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan .‚teIjesítve’~
státuszba íogja állítani a folyamat státuszát.
6.7. Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a ..teljesítve’~ státuszt rögzíteni
a DKR-ben. amennyiben a teljesítést elíogadta.
-

-
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7.

A fizetendő eHenérték

7.1. Felek rögzítik. hogy a jelen szerződés ellenértékének megfizetése Európai Uniós Forrás
Felhasználásával valósul meg.
7.2. Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés I. számú mel
léklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.
7.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 195 799 880,- Ft ± áfa, azaz
nettó százkilencvenötmillió-hétszázkilencvenkilencezer-nyolcszáznyolcvan forint ± álta
lános Forgalmi adó.
7.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
7.5. A 7.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.3 pontban meghatározott nettó ár
különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatal
Ia] kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), ajót
állás költségét, a felhasználási jog ellenértékét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ese
tében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a
szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A köz
beszerzési díjat a Vevő a DKÜ rendelet 14. *-a alapján közvetlenül az eljárást lefolytató
DKU Zrt. részére fizeti meg. A DKÜ rendelet 14. * (2) bekezdés d) pontja alapján a köz
beszerzési díj alapja a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás
esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2% + AFA. Vevő a DKÜ rendelet 14. ~ (6) bekezdése alapján egyéb jogszabály
szerinti közbeszerzési díj megfizetésére nem köteles.
—

—

7.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.3 pont) túl, további díjazás, költség
térítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti
meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek te
kintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
8.

Fizetési feltételek

8.1

Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladat teljesítéséért egy számla
benyújtására jogosult az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: Áfa tv.) 163. *-ában foglaltaknak megfelelően.

8.2

Eladó jelen szerződés alapján szerződésszerű teljesítés esetén őt megillető díjra a
száirivitelről szóló 2000. évi C. törvény 167, * (3) bekezdéséhen foglaltak alapján
kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult. amit az Eladó a Vevő
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján. annak kiállilását követően állít ki. és
azzal eg’ üti nyűjt be a Vevőnek. A henyújtandó számla kötelező melléklete az előirásnak
megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló l3izonylat (4. sz. melléklet) valamint a

Oldal7/25

kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap (melynek mintáját jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza).
8.3

Eladó tudomásul veszi, hogy a számla ellenértéke az BFOP-1.9.6-16-2017-00001
azonosító számú Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések című projekt
költségvetésének terhére ún. „utófinanszírozás” keretében kerül kifizetésre. A támogatás
intenzitása 100%.

8.4

A számla szabályszerű kiállítását követően Eladó a számlát Vevő nevére és Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő aKbt. 27/A. ~ alapján lehetővé
teszi elektronikus számla befogadását aze_invoice@nisz.hu címre.

8.5

A számla tartalmát közvetlenül Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi
iktatójába vagy elektronikus számla esetében az ejnvoice@iiisz.hu címre történő
beérkezését követő 30 napon belül.

8.6

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a nyújtandó szolgáltatások megnevezését, és annak
TESZOR számát;
a számlán fel kell tüntetni ajelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot és
a bank nevét, valamint az adószárnot;
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot;
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
a számlának meg kell felelnie az Afa tv. 169. ~ és 175. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát; EFOP-1.9.6-16-201700001 és megnevezését; „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”,
-

-

-

-

8.7

Vevő fenntartja a jogot, bogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására
vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

8.8

Felek rögzítik, bogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

8.9

Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan. úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

8.10 A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában. adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3
(három) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a
treasrny@nisz.hu e-mail címre.
8.11 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a PÉk. 6:1 55. ~ (I)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.12 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik. akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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8.13 Vevő mentesül a késedelmes fizetésjogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 8.5 pontban meghatározott címek valamelyikére nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

8.14 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefUggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.15 Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
8.16 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
8.17

Vevő jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

9.

Jótállás, gyártói támogatás felhasználói jogok, szavatosság

9.1. Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekre 12 hónap jótállást és gyártói támogatást biztosít jelen szerződés 2. számú mellékletében részletezettek
szerint. Ajótállás és gyártói támogatás kezdete a termék átvételének (Jelen szerződés. 5.1
pontjában meghatározottak teljesítésének) az időpontja.
9.2. Vevő hibabejelentését az év minden napján 00:00 és 24:00 óra között az alábbi elérhető
ségek valamelyikén, írásban teheti meg:
Elsődleges hibabejelentő felület: https://helpdesk.digital.co.hu/
Fax szám: +36-62-490-553
E-mail cím: if.fenyvesij®digital.co.hu
Telefonszám: ±36 20 535 3229
9.3. Ajótállás és gyártói támogatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó
viseli.
9.4. Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekre a Gyártó által
biztosított terjedelmű felhasználási jogot szerez.
9.5. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi ter
mék teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —jogosult és/vagy
jogosított. Eladó szavatolja továbbá, bogy harmadik személynek nincs olyan joga. így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1, szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait
korlátozná. Vagy azok gyakorlását megakadályozná (Jogszavatossági vállalás). Jelen
pontban meghatározott f’elelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni.
—

-

—
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9.6. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüg
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen Pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.
10.

Kötbér

10.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.1. pontjában meg
határozott határidő lejártáig a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott
termékekhez (licencekhez) azok rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
dokumentumokat nem adja át, Eladó sz erre okot adó körülmény jellegétől (késede
lem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően késedelmi, hibás teljesítési vagy meg
hiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A kése
delmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék nettó ára. Jelen pont alkalmazása
szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő.
10.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a hibás
teljesítés 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás
teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó értéke. Jelen pont alkalmazása
szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő.
10.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak te
kintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondja vagy Vevő Jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése mi
att eláll.
10.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi kötbér meguizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
10.7. A kötbérigények érvényesítése nem záija Id a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:1 87. ~ (2) bekezdése alapján Vevő a hibás teljesí
tés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
10.8. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a 1KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.
11.
11.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felniondással nem szüntethető meg.
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11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosíthatják figyelemmel a Kormányrendelet előírásaira.
11.3. 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) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 12.5 pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott
esetben,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,
I) Eladó valamely az a)-e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

11.4. Vevő jogosult választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.
—

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

—

11.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
11.7. Bármelyik Fél jogosult ajelen szerződést 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.
11.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
12.

Titoktartás

12.1. E!adó vállalja, az
-MIami Száinvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglalta
kat’ továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. ren
deletben Foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal ellenőrzési jogosultságát. valamint.
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az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. *-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg
a nyilvánosságra hozatalt Eladó még az üzleti titokra való hivatlcozással sem tagadhatja
meg.
12.2. Felek kötelesekjelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik
azzal, hogy egyik fél sem akadáLyozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában,
amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
12.3’ Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.
12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogyjelen szerződésben való kőzreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.
12.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

12.6. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalma
zással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek
kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták ajelen szerződés
ben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott
esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefflg
gésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, ajelen szerződés megszűnésének idő
pontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik,
Úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb irt körben és célból
használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érde
kében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó köte
lező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő
rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás
során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
—

-

12.7. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsö
nösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve kü
lönösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az informáeiósza
badságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyek
nek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok sza
bad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai
Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679. számú rendelet (a továbbiakban: ODPR rendelet)
rendelkezéseit.
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13.

Felek közötti kapcsolattartás

13.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapesolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

Ényi Sándor
Projektmenedzser
±36-1-795-5487
+36-30-692-6635
enyi.sandor~nisz.hu

Eladó részéről kapesolattartásra jogosult
Neve:
Fenyvesi József
Beosztása:
ügyvezető
Telefonszáma:
±36-62-488-380
Mobiltelefon száma:
+36-20-535-3229
E-mail címe:
if.fenyvesij~digita1.eo.hu
13.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Mobiltelef’on száma:
e-mail címe:
és
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Ádám Csongor Zsolt
Fejlesztési ágazati igazgató
±36-1-795-7112
±36-30-976-7711
Adam.CsongorZso1t~nisz.hu
Varga Dezső
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
±36-1-896-4155
±36-30-182-1688
vargadezso~niszhu

13.3. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat mint érintetteket— megfele
lőképp tájékoztassák arról, bogy jelen szerződés 13. pontjában megadott személyes ada
taikat a másik Fél ajelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a GDPR
rendelettel. Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek ajelen szerződésben foglal
tak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából érvénye
sítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (I) bekezdés [»ontja.
—

—

—

13.4. Felek tudomásul veszik’ hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet
6. és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat
azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés
megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A to lésre akkor ke
rülhet sor. ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződés
sel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
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13.5. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatározott kapeso
lattartójaiteljesítésigazo]ója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak.
bogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolat
tartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogo
sultak.
13.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

—

13.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik jogtiatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz
nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a külde
mény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

13.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetelcben azonban a kézbesítés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
14.

Vis Major

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerző
désszerű teljesítést akadályozó. vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a via maiorra
hivatkozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem lát
ható 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, földrengés. árvíz, hurrikán. stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények. tnozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás. katonai vagy egyéb államcsíny. polgárháború
és terrorcselekmények;
1’)
zendülés. rendzavarás. zavargások.
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14.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a
vis major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a
tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének to
vábbi módjáról. Amennyiben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak to
vább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges,
és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró
és teljes körű bizonyítása.
14.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő le
teltét követő 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll választása szerint —jelen szerző
déstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél
maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

15.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

15.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegü szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszere
sen alkalmaznak.
15.2. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek 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.
15.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szer
ződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről
a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
15.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tud
ják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
15.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek ajövőbeni teljesítéséről. vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról is le Fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
15.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés Fő szö
vegének rendelkezését kell alkalmazni.
15.7. Felek jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik a GDPR rendeletet ésjelen
szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően járnak cl.
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15.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a Jelen szerződés I. pontjában hivatkozott KM, illetve
annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország ni indenkor hatályos
jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KIvI
ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
15.9. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, bogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra.
Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövet
kezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul ve
szi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogo
sult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

15.10. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az

irányadók.
15.11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott
KM, továbbá az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírásának I. részaján
latra vonatkozó részei)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap (minta)
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
Jelen szerződés 1 5 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2020

Szeged, 2020

Q.

~....

Bancsics Ferenc
vezérigazgató

Fenyvesi József
ügyvezető
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi- és
Szolgaltato
Eladó Kft.

NISZ Zrt.
Vevo

.

‘.

p~
NESZ N~mWti
i~tö~{%~t

forfl~t~~

o~gÁ1mt~~

~ ~5ongra&~t~ ~
TeLIW 52,4

Laköda
lO8~ Bad

Oldal 16 / 25
‘

N

1. Számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

.

Cikkszám

Menyn~ég

Termék megnevezes

Meny-

Egységár
[nettó HIJI3]

Összesen ár
[nettó HUF]

db

675 172 Ft

195 799 880 Ft

IBM Spectrum Protect Suite Front End
-

D1IPQLL

Terabyte (2001+) License+ SW
Subscnption & Support 12 Months

2

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

2~0

‚

195 799 880 Ft
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2. számú melléklet
Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírásának
I. részajánlatra vonatkozó részei)

IBM Spectrum Protect licenc
Beszerzési igény: 290 TB front-end kapacitásbővítéshez szükséges licenecsomag, a meglévő
IBM Spectrum Protect mentő rendszerben.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:
Menny.
Cikkszam
Megnevezes
(db)
.

.

D1IPQLL

IBM Spectrum Protect Suite Front End Terabyte (200 1+) License ± SW Subscription & Support 12 Months
-

290

A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben sz Ajánlattevő nem a Fenti termékekre ad
ajánlatot:

SP-O1
SP-02
SP-03

IBM Spectrum Protect mento rendszerben 290 TB front-end kapacitas bovites
Teljes mértékű kompatibilitás az Ajánlatkérőnél kiépített IBM Spectrum Protect

mentési rendszerrel
A jelenlegi licenc mennyisege 2000 TB feletti, igy a megajanlott licenc kon
strukciónak ezzel összhangban kell lennie

A nyertes Ajánlattevő feladatai, szállítás
A licencek vonatkozásában a licencek átadásának a szerződés hatályba lépését követően 60
napon belül kell megtörténni.
Licencek biztosítása elektronikus úton történik a következő e-mail címekre: LicenceAd
min~nisz.hu illetve licensz~nisz.hu; a Licence igazolás és dokumentumok átadásának hely
színe: 1135 Budapest, Csata u. 8. szám.
Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.
Az Ajánlattevő köteles Ajánlatkérőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerű, jogszerű használa
tához szükséges valamennyi dokumentumot.
Ajánlattevő különösen az alábbi dokumentumokat köteles Ajánlatkérőnek átadni:
o
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyi
ben ez értelmezett),
o a Iicenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o a licenckhez tartozó front end TB és a licenc relliasználási feltételeit (amennyi
ben ez értelmezett).
o

jótállásra vonatkozó dokumentumok,
gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok
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Jó tállásra, gyártói támogatásra vonatkozó elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a tetjes körű 12 hónap jótállást és gyártói támogatást. A
jótállási Idő, gyártói támogatás kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének az időpontja,
amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
Ajótállásra ás a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

a
JsP

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
A hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolni.

01
JSP02
JSP- ~\ jót~iJ~si ás gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valam
______

03

ennyi koltseget

igy kulonosen ajavitas dijat, kiszallasi dijat, szallitasi koltse
_____________________________________
Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai doku
mentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez.
—

get—az Ajanlattevo viseli

JSP04
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3. számú melléklet

.0

.
NISZ
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonositó adatok
Teljes név (cégjegyzélcnek megfelelően):
Rövid név (cágjegyzéJcnek megfelelően):
DIGITAL Számitásteelinikaj Kereskedelmi- ás
DIGITAL Kft
Szolgáltató Ktt
Cé~ieavzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
06-09-000341
Adószám: 10406115-2-06

Uniós adószánt: HU10406115

Kapcsolattartó adatai
Név: Fenyvesi József

Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: ±36 20 535 3229

E-mail Cím: iffenyvesij®digital.co.hu

Cfm
Székhely (ország, irányítószám, váro~ utca, házszám):
Magyarország, 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:
Bankszárnla száma:

Bankszárnla devizaneme:

Kulonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az in dc
váns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre. ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa
Külőnbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. I69.~.(l)]:
tv. XIII/A. fejezet’ l69.*.(b)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, I 69.~.(p.gj]:
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján men(es
[áfa tv. VI, fejezet]:
fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXL VII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény I:
vény]:
vén)’]:
Kelt
~
/
Cégszerű aláírás
Dl CITM- sz~rnM~;Ó!(ft.
sgt~ 83
5723

~z:~t: 621488380

‚4.
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4. számú melléklet

NISZ Nemzeti Infokommuriikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest Csokonai utca 3.
6-NI’S Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

—

Dá
tum:
Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve:

Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve,
beosztása:
(a TIB aláírója)

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

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesités igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üterne/dáturna:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló szak
területnek átadásra kerültek; a teljesités a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent
jelzett és arcluvált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft~:
a szerződésben meghatározoti egyéb devizáDevizaÉrték:
ban
nem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
íjóteljesítési) garancia’ kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
((2.)

~nI~)~ fl[S.l1U

n~:j us
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5. számú melléklet
34-NY6 Licencinformációg adatlap 7.0
Licencinfonuációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLrn, KITÖLTENDŐ

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

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (pl. HIJF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuiua (év.hó.nap):

Szoftverkövetés vagy termékfiissítés:

Installation
Processor
Igen

Szotverkövetés frissítésre jogosít:
Szoüverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

Igen
év.hó.nap

Nem

Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:

Igen
éviió.nap

jNem

.

Metrika:

—

Users
Core
Nem

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights): Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem

Dá
tum

Server ± CAL
Egyeb

Licencátadó vagy gyártó cégs2erű aláírása

‚7

4

• set
•
NISZ

34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0
Kitöltési útmutató

Nvilváiitartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosít6)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés,
kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve; A szo~verterméket átadó cég cégszerü megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/inegrendelésben licencátadói oldalről definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoflverterméket
a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti egység minősül a szoft
vertermék átadójának.
Tern zékinformáció!’
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.; SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosnlt mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, US»): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A szánilán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metdka.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszánia alapján licence
lendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a tennék felhasználók száma alapján licencetendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó. amennyiben az adott szer
verterméket szerver ős kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha uz adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben. ami a fenti felsorolásban nem illcszkcdik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoflverkövetése vagy upgracle-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissitésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A elenlegi beszerzés feljogosít a termék legáissebb verzió használatára a licenc érvényességi ide
jén belül.
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Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziája hasn~álható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő- és végdá
tummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc

nem

örökös licenc.

Előfizetés érvényességi Ideje: Á szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: 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:
Jgen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet
Eladó útláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésébea foglalt felté
telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

DIGITAL Számitástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft.
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
06-09-000341
10406115-2-06
Fenyvesi József

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt DIGITAL Számitástechnikai Keres
kedelmi- és Szolgáltató KR anemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’
szerinti átlátható Szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t haladék
talanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.
Szeged, 2020. .‚JQ,~4’L
-‚

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meg
hatalmazott képviselő aláírása)

________________________________

DIflTTAT, Sz~tm(t,~steeHnfl<ai
Nt fl: „-lc;mi ás Szolgalrat» Kft.
6723 Szeged. Csengrddi sgt. 83.

‚

..‚
‚
Tel.,fax: 621488-380
3. ~ (1) E torveny alkalmazasaban
14
I. átlát field sten’ezet:
a) az állam. a költségvetési szerv. a köztestület, a helyi önkonnányzat, a nemzetiségi önkormányzat’ a társulás, as 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 küliNdi állam’ a külfbldi helyhatóság.a külibldi állami Vagy helyha
tósági szerv ás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilváno
san működő részvénytársaság.
az olyan belibldi vagy külíbldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megtélel a következő feltételeknek:
be,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ás a terrorizmus linanszírozása megelőzéséről ás megakadálvozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tén”leges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában. as Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában Vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
he) nem minősül a társasági adóról ás azosztalékadóról szóló tön’ény szerint meghatározott ellenőrzött kültbldi társaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy köz’etetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati jog
gal bíró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szer’ezet tekintetében a ha). hi’) ás be) alpont szerinti
tbltátelek fennállnak:
e) at a civil szervezet ás a ‚‘izitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
Ca) vezető tisztségviselöi megismerhetők.
eb) a ci’ il szer’ etet és a v ízitársulat. ‚ alamint ezek ‘ezető tisztség’ iselői netn átlátható szer’ ezethen nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhel’e at Európai Unió tagállamában. as Európai Gazdasági Térségről szóló tnegállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagmillamáhan vagy olyan államban Van. amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkeriiléséről szóló eg’eztnényc ‚an;
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