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Szerződés nyilvántartási szám:~~~.
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
„Az önkormányzati ASP Adattárház rendszer biztosításához MS operációs rendszer
kezelő licencek követésének beszerzése”

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézmény azonosító: 20030
Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám; Cg, 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső és Nagy Róbert Tibor
Képviselő titulusa: Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Uzemeltetési vezérigazgatóhelyettes
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről az
S&T Consulting Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.
DKU azonosító: 100128
Cégjegyzék szám: 13-09-l 19660
Adószám: 11779177-2-44
Baiikszámlaszám: Commerzbank Zrt. 14220108-37977007-00000000
Képviseli: Kulcsár Sándor, Szabó Péter Dezső
Képviselő titulusa; cégvezető, ügyvezető
mint Vállalkozók (a továbbiakban együtt: Vállalkozó),
a továbbiakban együtt: Felek között alulírott helyen ás napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2018/S
022-045735 ill. KE-l510/2018 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére »Microsoft szoftverlicen ccl’ bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása,
verzió-követése, cseréje, valamint Új szoftverlicen ccl’ beszerzése és kapcsolódó szolgáltatá
sok teUesítése” (rövid név: MSLIC-2OJ8~ tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző ás Vállalkozó között
..l .rész Microsoft szoftver licencek 1. (LSP)» című keretmegállapodás jött létre (a továbbiak
ban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KM. 01 O3MSLIC 18
aláírásának dátuma: 2018. május 2.
időbeli hatálya: 2020. november 2.
keretösszege: 30.000.000.000 forint ±

Oldal 1/27

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: DKÜ rendelet) 30/A. ~ (I) bekezdése
alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől aKEF helyébe jogutódként a DKÜ Zrt. lépett.
Vállalkozó kijelenti, hogy a Microso& Ireland Operations Limited (a továbbiakban: Gyártó)
nagyvállalati licenc konstrukciói szállítására képes, azaz a Microsoft Licensing Solution Pro
vider (LSP) jogosultságú partnere.
Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése
során ftgyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2.

A szerződés tárgya

2.1

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megren
delő a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre (szolgáltatásokra) vonatkozó be
szerzési igénye megvalósítására jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya:,, Az önkor
mányzati ASP Adattárház rendszer biztosításához MS operációs rendszer kezeló’ licen
cek követésének beszerzése”). A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vál
lalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletében nevesített termékek
(szolgáltatások) biztosítását, jelen szerződés 2. számú mellékletében részletezettek sze
rint.
—

—

2.2

A jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat a jelen szer
ződés 2. számú mellékletében meghatározott licencekhez kell nyújtani.

3.

A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése

3.1

Vállalkozó jelen szerződés hatálybalépését (mindkét Fél általi aláírását) követő 60 na
pon belül köteles Megrendelő számára átadni a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokat.

3.2

Jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat jelen szerződés
2. számú mellékletében meghatározott időpontokig kell biztosítani a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott licencekhez.

3.3

Megrendelő kijelenti, hogy érvényes keretszerződéssel rendelkezik MPSA licencekre a
Gyártóval (szerződésszám: 4100063656).

3.4

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye
Vállalkozónak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások
jelen szerződésben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló dokumentumokat (adott
esetben a szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokkal együtt) Megrendelő Ii
censz@nisz.hu. másolatban LicenceAdmin&J~nisz.hu e—mail címére kell megküldenie.
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5.

A teljesítés módja

5.1. A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik. Vállalkozó köteles
a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások Jelen szerződés
ben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló dokumentumokat (adott esetben a
szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokkal együtt) a jelen szerződés 4. pontban
meghatározott e-mail címekre megküldeni.
5.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerű
ségéért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés sze
rinti kötelezettségeit magas színvonalon teljesíteni.
5.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az LSP partnerség mellett rendelkezik minden további, jelen
szerződésben meghatározott feladat teljesítéséhez szükséges engedéllyel és jogosultsággal.
5.4. Vállalkozó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatáro
zott követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, felada
tait teljesíteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint. A
teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés tel
jesítésében közreműködő szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az
esetben szaktolmács biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége.
5.5. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körül
mény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak hala
déktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható
elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megren
delőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem
zárja ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.
5.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályoz
za, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során,
erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vállalkozónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és
annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.
5.7.

Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2)
(4) bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.
-

5.8. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont szemé
lyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt
fizetési kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó
irányába terheli.
—

5.9.

Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közrernűködőért
úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdéseiben
valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés
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teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele
nélkül nem következtek Volna be.
5.10. Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
5.11. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Part
ner adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
5.12. A teljesítésre egyebekben a KM VI.l pontjában meghatározott vonatkozó rendelkezések
irányadók.

6.

Átadás-át-vételre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás kiállítása

6.1. Megrendelő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások je
len szerződésben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló dokumentumokat (adott
esetben a szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokat) tartalmazó e-mail kézhezvé
telét követően 5 municanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy a Vállalkozó szer
ződésszerűen teljesített-e.
6.2. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő megállapítja, hogy Vállal
kozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szer
ződésben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló dokumentumokat (adott esetben
a szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokat) teljeskörűen átadta, haladéktalanul,
de legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani a jelen szerződés teljesítésére vonatkozó
Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet).
6.3. Amennyiben a 6.1 pont szerinti ellenőrzés során Megrendelő megállapítja, hogy Vállal
kozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szer
ződésben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló dokumentumokat (adott esetben
a szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokat) nem teljeskörűen adta át, erről hala
déktalanul értesíti Vállalkozót azon az e-mail címen, amelyről Vállalkozó a teljesítést
megkísérelte. Vállalkozó az értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés
5.1 pontjában foglaltak szerint teljesíteni.
6.4. Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg
Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen
szerződésben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló dokumentumokat (adott
esetben a szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokat) nem vagy nem teljeskörűen
adja át.
6.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik.
6.6. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételével állapították meg.
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7.

A fizetendő ellenérték

7.1’ Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés ellenértékének megfizetése saját forrás felhaszná
lásával valósul meg.
7.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza. A szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.
7.3. Vállalkozót megillető díj teljes összege űelen szerződés értéke) a jelen szerződés I.
számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 2.108.376 Ft ± AFA ±
közbeszerzési díj, azaz kettőmillió-száznyolcezer-háromszázhetvenhat forint + AFA ±
közbeszerzési díj.
‚-

7.4. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
7.5. Vállalkozó a Gyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Megrende
lő részére, legalább olyan összegben, amely megfelel azon árkedvezmény összegének,
amelyet a Gyártó nyújt Vállalkozó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó
listaáraiból.
Kedvezmény mértéke: O %
Kedvezmény összege: 0,- Ft ÷ AFA
7.6. A 7.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.3 pontban meghatározott
nettó ár különösen tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók’, díjak, illetékek, egyéb szüksé
gesen felmerülő díjak és költségek, Gyártói árkedvezmény (7.5. pont)), a jótállás költ
ségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget,
díjat, de nem tartalmazza sem termékek, sem szolgáltatások esetében az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a szerződés ál
talános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± AFA, melyet Megrendelő
Vállalkozón keresztül fizet meg.
—

—

7.7. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.3 pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem
illeti meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8.
8.1

Fizetési feltételek
Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet és az előre fizetés sem
megengedett.

Kivéve ÁFA
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5 / 27

8.2

Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben egy számla benyújtására jogo
suit.

8.3

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés so
rán.
—

—

8.4

Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az
igazolt teljesítését követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Telje
sítést Igazoló Bizonylat (4. sz. melléklet) alapján, annak kiállítását követően 8 napon
belül állít ki, ás azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

8.5

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat és a Licencinformációs adatlap (6. sz. melléklet) aláírt és
kitöltött formában. A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) és (6) be
kezdése, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandó
ak.

8.6

Vállalkozó a számlát szabályszerű kiállítása után Megrendelő nevére, Megrendelő pos
tafiók címére (1389 Budapest, Pf. 133.) vagy a Megrendelő elektronikus számla befo
gadó e_invoice@nisz.hu e-mail címére küldi.

8.7

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezése, TESZOR száma mellett Megrendelő (NISZ Zrt.) nevét, címét, és az
általa megadott, belső azonosításra szolgáló jelen szerződésszámot,
b) fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
c) a számlán fel kell tüntetni a Vállalkozó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint
az adószámát,
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. *-a és elektronikus számla esetén a 175. ~-a szerin
ti előírásoknak,
O a számlán külön soron szerepeltetni kell a közbeszerzési díjat.

8.8

A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának ás mellékle
teinek központi iktatójába történő kézhezvételétől vagy a Megrendelő elektronikus
számla beérkeztetésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Vállalkozó
nak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

8.9

Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vál
lalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

8.10 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefiggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti fel
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tételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó
adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. * (1) a)).
8.11 Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~
(1) 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.
8.13 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállal
kozó a számlát nem a 8.6 pontban meghatározott (központi iktató vagy e-mail) címre
nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogad
ható be.
—

8.14 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégfonnáj ában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változások
ról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, valamint
megküldeni a treasury(~nisz.hu e-mail címre.
8.15 A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti har
madik személyre.
8.16 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni.

9.

Jogszavatosság

9.1

Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
kizárja.

9.2

Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra keni
lő termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásá
ban jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosult
ságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jo
gát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

-

9.3

A 9.1-9.2 pontban szabályozott felelősségvállalások Vállalkozót jelen szerződés meg
szűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelőjogszavatossági
nyilatkozat esetén a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
—

—

9.4

Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden Megrendelő ellenjelen szerződéssel
összefliggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárás
ban. Vállalkozó köteles továbbá megténíteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal
kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.
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10.

Kötbér

10.1.

Amennyiben Vállalkozó Olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.1. pontjában
meghatározott határidő lejártáig a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatáro
zott szolgáltatások jelen szerződésben meghatározottak szerinti biztosítását igazoló
dokumentumokat (adott esetben a szolgáltatások aktiválásához szükséges kódokat) tel
jes körűen nem biztosítja késedelmi kötbér fizetésére köteles.

10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbér alap 20 %-a, a kése
delmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap. A késedelmi kötbér alapja a késedel
mesen teljesített termék nettó ára.
10.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén, amennyiben a meghiúsulás olyan okból történik,
amelyért felelős, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási
kötbér mértéke: a nem teljesített, késedelmesen teljesített termék nettó értékéknek 25%a jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő
jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll vagy Vállalkozó kése
delme a 25 napot meghaladja.
10.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
10.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelőnek Vállalkozóz írásban
részletesen tájékoztatnia kell a kőtbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér
alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek köréről.
10.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Vállal
kozót megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

11.
11.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és ki
zárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Komt rendelet szer
ződésniódosításra vonatkozó előírásaira.
11.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett
írásbeli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződés
szegésnek minősül különösen, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Vállalkozó megsért jogszavatossági vállalását,
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d) jelen szerződés 12.5 pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott
esetben,
e) Vállalkozó valamely az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben megha
tározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonat
kozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

11.4. Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmon
dani vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyiké
nek bekövetkezése esetén.
—

—

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

11.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a
Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése ese
tén.
11.7. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben Vállalkozó a továbbiakban nem képes Gyártó
nagy-vállalati licenc konstrukeiói szállítására, azaz a Microsoft Licensing Solution Pro
vider (LSP) jogosultságú partnersége megszűnik.
11.8. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél vég
elszámolással történő megszűnését határozta el.
11.9. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megren
delőhöz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződés
szegést követ el Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési köte
lezettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem
tesz eleget.
ii. to. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.11. Az azonnali hatályú felmondás a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

12.

Titoktartás

12.1. Vállalkozó vállalja, az
-Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglal
takat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm.
rendeletben foglaltakat, azaz az Allami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőr
zési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,
az információs önrendelkezési jogról és az infonnációszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: lnfotv.) 26. *-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illető
leg a nyilvánosságra hozatalt Vállalkozó még az üzleti titokra való hivatkozással sem
tagadhatja meg.
-
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12.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyil
vánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadá
sában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szük
ségessé.
12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik sze
mély számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írá
sos hozzájárulásával teheti meg.
12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
12.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség meg
szegése esetén Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

13.

-

Felek közötti kapcsolattartás

13.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Ujsághy Gergely Dezső
Beosztása: Intézményi információs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefonszáma: ±36-1-795-4015
Mobiltelefon száma: ±36-30-466-3112
E-mail címe: Ujsaghy.GergelyDezso®nisz.hu
Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult
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
—

13.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együt
tesen:
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefonszáma: ±36-1-896-4155
Mobiltelefon száma: +36-30-182-1688
E-mail címe: varga.dezso~nisz.hu

Oldal 10/27

és
Neve: Nagy Róbert Tibor
Beosztása: Uzemeltetési vezérigazgató-helyettes
Telefonszáma: +36-l -795-2699
Mobiltelefon száma: +36-70-337-7148
E-mail címe: nagy.robert®nisz.hu
13.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcso
lattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak,
hogy a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet
írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett vál
tozás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
13.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

—

13.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
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, inert a címzett az iratot nem vette át (az a feladó
hoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a kül
demény átvételére nyitva álló határidő lej ártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

13.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel vala
mint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések meglcüldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történ
het.

14.

Vis Major

14.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás 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 vis maiorra
hivatkozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem lát
ható körülmény okoz és a vis maiona 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, karantén korlátozások;
Oldal 11/27

c)
d)
e)
I)

radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

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 Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállal
kozónak tovább 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 major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő
leteltét követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll választása szerint je
len szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben
mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

—

15. Egyéb rendelkezések, szerződés tartalmának értelmezése
15.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KM, illetve
mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelke
zéseket nem tartalmazhat.
15.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi ajelen szerződés 1. pontjába hivatkozott
KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára,
ára (Vállalkozó ajánlatába benyújtott részletes árrészletező alapján)
2. számú melléklet: Szolgáltatás részletezése «vlegrendelő közbeszerzési műszaki
leírása)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
15.3 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Vállalkozó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül
csatolásra. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a
változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Megrendelőt írásban értesí
teni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól eláll
-

-

fi.
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15.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.
15.5 Jelen szerződés fő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szer
ződés fő szövegének rendelkezései alkalmazandóak.
15.6 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
15.7 Vállalkozónak és a Megrendelőnek 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 Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
15.8 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fórumokat
választják.
15.9 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog 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.

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áh, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, 1
példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

2020 OKT ül.
Budapest, 2020
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S&T Consulting Hungary
Korlátolt Felelősségű
Tarsasag
Eladó

NISZ Nemzeti infokommurtikációs Szolgáltató
Zártköröea Működő Révónytársaság

S&T Consulting Hungary Kft.

1031 Budapest, Csokonai utca 3,

2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Cégjegyzúkszúm: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44

Adószóm: 105135560-2—44
51,
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nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Vállalkozó ajánlatába benyújtott részletes árrészletező alapján)

Cikkszám (Termékazonosító)

Termék (szolgáltatás)
megnevezése

Std Core 16

AAA-90017-MPSA-l
Month(s)

CorelnfSvr
SftSA

AAA-12599-MPSA-1
Month(s)

VisStudio PMSDN
User SftSA

Mennyiség, mennyiségi egység

Gyártó által Ajánlattevő Gyártó által Ajánlat
részére biztosított kedtevő részére biztosívezmény mértéke (%tott kedvezmény
ban)
összege

Nettó egységár
(Ft)

Nettó összár (Ft)

108db

0

0

9450Ft

1020600Ft

108db

0

0

10072Ft

1087776Ft

Összesen ár (nettó):

2 108 376 Ft

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA ás közbeszerzési díj (1 % ± ÁFA) terheli.
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Z’k~.9. f~.l... nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása

1. Bevezetés
Az önkormányzati rendszer a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX
XXIX. törvény hatálybalépésével, illetve az államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos ha
táskörök járási hivatalokba történő telepítésével megújítására került. Az elektronikus köz
igazgatás kiterjesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt az
önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informa
tikai szolgáltatásokkal történő támogatása.
—

—

Az önkormányzati feladatellátás egységességének támogatásához, valamint a költségvetési
stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application
Service Provider) szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkor
mányzatoknak és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok össze
gyűjtését és elemezhetőségét.
Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben valósul meg:
az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer kiépítésével (ASP1.0),
majd annak országos kiterjesztésével (ASP2.0).
-

-

Az önkormányzatok feladattámogatásához szükséges fejlesztések megvalósítása az Elektroni
kus Közigazgatási Operatív Program keretén belül, az EKOP-2. 1.25-2012-2012-0001. számú
„Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt (a továbbiakban: ASP 1.0 pro
jekt) keretében uniós támogatással zajlott. A fejlesztést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökség (továbbiakban: KIFŰ) által vezetett Konzorcium végezte, amelynek tagjai a Magyar
Államkincstár (továbbiakban: Kincstár), a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM), a KINCSIN
FO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: KINCSINFO), valamint a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ).

1.1. ASP Adattúrhóz
Az önkormányzati vagyonnal és közpénzekkel történő felelős gazdálkodás biztosítása alapvető
nemzeti érdek. A kormányzat számára kiemelt jelentőségű) hogy a feladatfinanszírozási prob
lémák felszínre kerüljenek és az önkormányzati eladósodási folyamatok megindulása felis
merhető és megakadályozható legyen, amelyhez a közpénzek felhasználása) a feladatfinanszí
rozás és a likviditási helyzet folyamatos nyomon követése szükséges. Az önkormányzati ASP
központ szolgáltatásainak országos kiterjesztését célzó ASP 2.0 projekt megvalósulásával lehe
tőség nyílik az önkormányzatok jelentős mennyiségű adatának központi kezelésére.
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Az önkormányzati ASP adattárház kialakítása a következő négy, egymással összefüggő cél
mentén valósítható meg:

Az adattárház adatainak elemzését alapvetően négyféle kiaknázási módszer biztosítja:
•

Vezetői Információs felület (dashboard), mely első sorban vizuális megoldások segítsé
gével átfogó képet ad a fő folyamatokról, teljesítmény mutatókról, kritikus pontokról
(ez mobil eszközökön is elérhető lesz meghatározott biztonsági megoldások alkalma
zásával), erősen korlátozott paraméterezhetőség mellett;

.

Standard BI (döntéstámogató riportáló) eszköz, amely segítségével rendszeresen
használt, előre definiált, korlátozottan paraméterezhető jelentések (kimutatások, lis
ták, diagramok) futtathatók az IT által felépített adatmodellen, lehetővé téve az ada
tok részletesebb bontásban történő elemzését (lefúrás), akár a tételes adatokig törté
nő lebontást;

.

Önkiszolgáló adatelőkészítő, modellező és analitikai eszközrendszer, amely az előre
nem Ismert, összetett, vagy külső adatok becsatolására is építő lekérdezési igények
gyors megvalósítására, árnyaltabb elemzések és matematikai-statisztikai számítások
kidolgozására (mikroszimuláció, hatáselemzések, csődelőrejelző és egyéb prediktív
modellek, stb.) nyújt lehetőséget az informatikai érzékkel rendelkező felhasználók
számára, biztosítva az adattárházban található adatkörök elemzők általi szabad össze
kapcsolását és ezekből új elemzési adattáblák kidolgozását;

.

Kész riportok az önkormányzatok számára, melyeket az önkormányzat felhasználói egy
erre a célra kialakított portálon keresztül tudnak elérni, amely portálon lehetőséget
kapnak a riportok megtekintésére, ill. letöltésére

Adattárházat és az adattárház portált üzemeltetők: Kincstár/ KINCSINFO Kft,, NISZ Zrt,

Az adattárház rétegei:
.

A Hadoop jellegű klasztermenedzsment megoldás biztosítja a forrásrendszeri nyers
adatok fogadását és tárolását. A forrás rendszeri adatok a szinkronizációt és transz-
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formációt követően minőség ellenőrzésen esnek át. Az adatminőség ellenőrzés során
az adatok és összefüggéseik a felhasználók által előre definiált technikai és szakmai
szabályok alapján kerülnek vizsgálatra. A Hadoop jellegű clusterben tárolt adatokon
olyan adat-nézetek elérhetőek, amelyek segítik az adatok értelmezését és az önkiszol
gáló Bl funkciókkal, valamint modellező funkciókkal történő lekérdezését.
Az adatpiacok egy lokális felhasználó vagy felhasználói csoportok számára készült,
konkrét feladatot ellátó, kisebb adattároló és analizáló egységet jelent. Az adatpiacok
kialakítása történhet felhasználók, felhasználói csoportok, szakmai témák vagy a két
megoldás kombinációjaként. A felhasználói igények felmérése alapján az adattárház
adatpiacai a felhasználói csoportok és szakmai témák mentén, azaz kombinált megol
dással kerülnek kialakításra. Egy adatpiac egy vagy több forrás rendszer adatait is fel
dolgozza. Az egyes adatpiacok az ASP adattárház adattárolási infrastruktúráját használ
ják.
Az adatátadások irányait az alábbi ábra szemlélteti:
—

—

..

ASP Adattárház

Az adattárház üzemeltetése
Az adattárház élesbe állását követően az üzemeltetési feladatokat a NISZ, ill. Kincstár között
megoszlanak, a NISZ az infrastukrtúrán túl az alábbi platform és alkalmazás rétegeket üzemel
teti.
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NISZ üzemeltetési feladatok
NISZ üzemeltetési feladatai a fizikai infrastruktúrára, ill, virtuális szerver létrehozásán felül az
alábbiakra terjednek ki:
.

Meglévő fizikai Infrastruktúra környezet működtetése;

.

Virtuális szerver telepítése és üzemeltetése (éles, teszt ill. fejlesztői környezetekre vo
natkozóan);

•

Tárkapacitás menedzsment;

•

Partícióképzés és biztosítás;

.

Operációs rendszerek telepítés és üzemeltetése (éles, teszt, ill. fejlesztői környezetek
re vonatkozóan);

.

Adatbázis szerverek telepítése és üzemeltetése (éles, teszt, ill. fejlesztői környezetekre
vonatkozóan);

‘

Alkalmazás szerverek telepítése és üzemeltetése (éles, teszt, ill. fejlesztői környezetek
re vonatkozóan);

o

Verzióváltások végrehajtása;

.

Release managementhez kapcsolódó feladatok ellátása;

•

Alkalmazások biztonságos futásához szükséges patch-ek telepítése;

•

Adat visszaállítási feladatok ellátása (üzletmenet folytonosság biztosítása keretében);

o

Mentési és archiválási feladatok ellátása.

Kincstári üzemeltetésifeladatok
Kincstár üzemeltetési feladatai részletesen az alábbiakra terjednek ki;
•

Töltési folyamatok (ETL) beállítása, monitorozása;
18

• Új

igények ETL folyamatban történő illesztése —ennek kezelése, szabályozása;

•

Ütemezett feladások egységesítése, kezelése Adattárházi Infrastruktúra környezet
monitorozás, performancia vizsgálatok elvégzése;

•

Job-ok futtatásának kezelése, koordinálása;

o

Redundancia csökkentési tevékenységek ellátása.

2. Beszerzés tárgya, végrehajtandó feladatok

2.1.

Szállítandó termékek

Nyertes Ajánlattevőnek a teljesítés során biztosítania kell az ASP Adattárház rendszer meglévő
Microsoft operációs rendszer licencek licencekövetését ás támogatását jogfolytonosan, a ér
vényességi lejárátot követő 36 hónapos (3 éves) időtartamban.
Ajánlatkérő Jelenleg az alábbi operációs rendszer előfizetésekkel rendelkezik:
Operációs rendszer licencek
.

‚

‘

Cikkszam

Termek

9GA-00292
77D-00105

ClsSteStdCore SA OLP l6Lic NL Gov CoreLic Qjfd
VSProSubMSDN LicSAPk OLP NL Gov Qjfd

Érvényesség Mennyiség
vege
(db)
2020.09.23
3
202006 13
3
‚

A meglévő licencek további 3 évre (36 hónapra) vonatkozó licencekövetése és támogatása
jogfolytonosan az alábbi termékekkel lehetséges, így Ajánlatkérő az alábbi vagy azzal egyenér
tékű termékekre kér ajánlatot:
KM azonosító
KMO1MSLIC1S
KMO1MSLIC18

DKÜ cikkszám
AAA-90017-M PSA-1
Month(s)
AAA-i2599-MPSA-1
Month(s)

Termék

Mennyiség
(db)

Corelnfsvr Std Core 16 SftSA

108

VisStudio PMSDN User SftSA

108

2.2.
Nyertes ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő te~mékek biztosítása elektronikus for
mában az alábbi e-mail címekre (licensz@nisz.hu, LicenceAdmin~nisz.hLi), az ajánlattételi
felhívásban meghatározott határidőnek megfelelően. Az MPSA konstrukciónak megfelelően a
szállítást a NISZ meglevő, 4100063656 számú MPSA szerződésén belül az új önálló vásárlási
számlára (purchasing account) kérjük.

3. Egyenértékűségi követelmények
Amennyiben ajánlattevő nem a 2.1. pontban meghatározott termékekre tesz ajánlatot, úgy az
ajánlattevő által megajánlott termékek vonatkozásában az alábbiakban részletezett egyenér
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tékűségi követelményeknek történő megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolnia a közbeszer
zési dokumentumokban előírtaknak megfelelően.

~nr~
E-Ül
A konstrukciónak tartalmaznia kell 3 éves támogatást, illetve szoftverkövetést a
E-02

E-03

E-04
E-05

támogatási periódus alatt.
Szoftverkovetés, melynek birtokában az Ajánlatkérő az adott termék legújabb
verzióit szabadon használhatja az adott termék általános licensz felhasználási
feltételeiben foglaltaknak megfelelően.
Szoftverkóvetés lejártakor a lejárat napjáig megjelent termékverziók használa
tának engedélyezése, és a javítócsomagok használatának engedélyezése az ér
vényes verziójú szoftverekre.
Hozzáférés biztosítása a GYÁRTÓ 7x24-es korlátlan telefonos és web-es online
feluletéhez, támogatásához a termékkel kapcsolatos kérdésekben.
Az online felületen a teljes termékkonstrukció és annak paraméterei lekérdez
hető legyen.

4. Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. 5 (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszer
zés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékeny
ség, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.
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3. számú melléMet ~ nyilvántartási számú szerződés
hez
6-NY6 Nyilatkozat Partner aciatairól i.0
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T
Consulting Hungary Rendszerintegrációs &
Consulting Hungary KR.
Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság
Cé2ieayzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám Qnegfelelő aláhúzandó): 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44

Uniós adószám: HUI 1779177

Kapcsolattartó ádatai
Név: Polóny Tibor

Beosztás: Értékesítési vezető

Telefonszám: +36 (30) 3384064

E-mail cím: Tibor.Polony~snt.hu

—

kormányzati szektor

Cim
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is M kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószánt, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:. K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma: l0403758-00028567-00000006

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]: Nem
elszámolás [áfa tv. XV. -XVII.
Nem
fejezet, I69.~.(p,gj]: Nem
Fordított adózás [áfa tv. 169.@.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Nem
fejezet]: Nem
VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján: NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: Nem
Nem
Nem

______________________________

~.LU

Kelt

Cégszerű alái~~’
S&T Consulting Hungary Kít.
2040 Budaörs, Pusk~s TWadar út 14,
Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-44
5.
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

NISZ

~

H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Készült
Hely:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
:
Dátum:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Jnfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a Tm j óváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
A jótállás kezdőidőpontja:
Projektazonosito:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és arehivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
.

.

Megjegyzes:

.

‚

.

Szállító képviselője

•~30 1

159

4200

nfo@ nísz. hu

Megrendelő képviselője

(I)

Megrendelő képviselője

(2)
n isz hu
.
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nyilvantartasi szamu szerzodeshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelés ről
Nyilatkozattevő;
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

S&T Consulting Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
13-09-119660
11779177-2-44
Kulcsár Sándor cégvezető és Szabó Péter Dezső ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt S&T Consulting Hungary Korlátolt
Felelősségű Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 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. jogo
sult fe]mondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2020.

$~f~k’fl’ ~t. &
S T Consulting Hungary Kft.
Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor

S&T Consulting Ht1n;’~r’’ t~t.
2 3. ~ (1) E törvény alkalmazásaban
‚
2040
Budaörs, Pu~k~T
.t 14,,
Cégjegyzékszám:
:~o’;.:~r
‚
1. átlátható szervezet:
Adószám; 117791.7; ‚t~$4
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkoi~nányzat, 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,
az olyan belföldi vagy külI7ildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a kővetkező feltételeknek:
ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása negelőzéséröl és megakadályozásáről szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóillelöséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerűléséről szóló egyezménye van,
be,) nem minősül a társasági adóról és az osztnlékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültZ5ldi társaság
nak,
hd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hh) és he) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
en) vezető tisztségviselői megismerhetők.
eb) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagY olyan államban van. amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerűléséről szóló egyezménye van;
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NISZ
34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Licencinformációs adatlap
LICENcÁTÁDÓ ÁLTAL KiTÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerzödésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetösége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:

Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Licenc mennyiség:
Szoftver/licenc státusz
Aktív:
Kiosztott:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):
Metrika:
Szoftverkövetés vagy termék~issítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:

Installation
Processor

Igen
Igen
Szofiverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
év.hó.nap
Előtizetés (subscription):
Igen
Előfizetés érvényességi ideje:
év.hó.nap
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights): Igen
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights): Igen
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen
Dátum

I

Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

Nem,
Nem

Server ± CAL
Egyéb

Nem
Nem
Nem
Nem

Licencáladó vagy gyártó cégszerű aláírása
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34-NY6 Licencinforniációs adatlap 8.0

Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosí
tó)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftvertennéket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérbetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben Ii
cencátadói oldalról definiált szakmai kapesolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhető
sége.
Belső fejlesztésíí alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoft
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált meg
nevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A tennék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói inetrika
szerint.
Szoftver/licenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.
Termék egységára: Á számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A szám lán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

26

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a tennék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon li
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: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftvcrkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftvcrkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.
Előtizetés (subscription): Ameruiyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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