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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. rész
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
DKU azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt., 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: Vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
Inter-Computer-Informatika Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1.
DKIJ azonosító: 100039
Cégjegyzék szám: 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Számlavezető bank, bankszámlaszám: cm Bank Zrt., 10700347-26594608-51100005
Képviseli: Bajzáth János Bence
Képviselő titulusa: igazgatósági tag
Delta Systems Kit.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
DKU azonosító: 200224
Cégjegyzék szám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Szárnlavezető bank, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt., 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
DKU azonosító: 100061
Cégjegyzék szám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Szám lavezető bank, bankszárnlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt., 109 18001-00000057-22480051
Képviseli: Kucska Árpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató
Invitech ICT Services Kft.
Székhely: 2040 Budaőrs, Edison utca 4.
DKU azonosító: 200747
Cégjegyzék szám: 13-09-1 90552
Adószárn: 25836965-2-13
Számlavezető bank, bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt., 10950009-00000005-03841526
Képviseli: Magyar Ferenc, Salkovics Zsolt
Képviselő titulusa: meghatalmazottak
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AREUS Infokommunikációs Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
DKU azonosító: 100159
Cégjegyzék szám: 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41
Számlavezető bank, bankszámlaszám: ERSTE Bank Zrt., 11 600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató
HumanoiT Informatikai Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
DKU azonosító: 200367
Cégjegyzék szám: 01-09-938885
Adószám: 13606022-2-41
Számlavezető bank, bankszárnlaszám: OTP Bank Nyrt., 11711003-21239782-00000000
Képviseli: Boldog Árpád
Képviselő titulusa: ügyvezető
Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
DKU azonosító: 200365
Cégjegyzék szám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Számlavezető bank, bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt., 10100833-56598700-01000001
Képviseli: Hermesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

1.1.
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), által TED 2017/S 212440202 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Szerverek
és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (nem x86) tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF
és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: lOvI).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO2SRVT17
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2021. október 26.
keretösszege: 15.000.000.000 forint ± áfa.

1.2.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korin. rendelet (a továbbiakban: DKIJ rendelet)
2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutódként a KEF
helyébe lépett.
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1.3.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Eladók közösen teljesítik.
A konzorciumi tagok egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró
Eladó, az Inter-Computer-Informatika Zrt., meghatalmazás alapján a jelen szerződést a(z) összes
konzorciumi tag nevében hja alá.
—

A konzorciumi tagok kijelentik, bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
1.4.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban foglaltakat’
2’

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1.
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő
a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósításárajött létre. „A
Nemzeti Adó ás Vámhivatal (NA ‚‘9 Központi Bűnjel ás a Bűnügyi Vagyon kezelését inegvalósító
(KBR,) rendszer hardver infrastruktúra kialakításához szükséges eszközök ás szoftverek beszerzése
Szalagkönyvtár, SANDirector bővítés” tárgyú eljárás 1. része vonatkozásában kötött jelen szerződés
alapján, Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig eladja és átadja a jelen szerződés 1. számú
melléklete (Műszaki leírás) szerinti elemekből álló, az ott követelményeknek megfelelő termékeket per-,
teher- és igénymentesen és biztosítja az 1. számú melléklet (Műszaki Leírás) szerinti szolgáltatások
nyújtását a 2. számú mellékletben (Megrendelt tennék- és árlista) meghatározott mennyiségekben (a
termékeken a továbbiakban szolgáltatásokat is érteni kel».
-

-

—

2.2’
A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az Inter-Computer
Informatika Zrt. teljesíti’
3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása, továbbá a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány)
kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott határidő
lejártát követő napon.
3.2.
Megrendelő, amennyiben a 3.1. pontban szereplő, záró tanúsítványra vonatkozó feltétel nem
teljesül a szerződés aláírásnak napjáig, haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt a 3.1. pontban foglalt
feltétel teljesüléséről (hatályba lépés napja) vagy annak meghiúsulásáról.
3.3.
Jelen szerződés a KM vonatkozó részére tekintettel, kizárólag a KM aktív időszaka alatt köthető
meg. A Felek kijelentik, hogy amennyiben a szerződés megkötése alól, a KM előírása ellenére, a Kbt’
alapján Vevő nem mentesül, és a szerződés megkötésére a KM aktív időszakán kívül kerül sor, úgy a
szerződés a Felek aláfrásának napján megszűnik, abból jogok és kötelezettségek a Felekre vonatkozóan
nem keletkeznek.
3.4.
Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket
szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépését követő 60 napon belül kell teljesítenie.
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3.5.
Felek Jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette azzal, bogy Jelen szerződés
hatálya a KM-ben meghatározott esetkörök kivételével nem haladhatja meg a keretmegállapodás
mindenkori időtartamának utolsó napját.
—

4.
4.1

—

A teljesítés helye
A mennyiségi és minőségi átvétel helye:
a) A adatközpont
b) B adatközpont

—
—

1117 Budapest, Fehérvári út 70.
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós űt 29-33.

4.2
A Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, önálló termékként megajánlott
szoftver licencek esetében a teljesítés elektronikusan történik, az 5.1.4. pontban foglaltak
licenceadrnin@nisz.hu, valamint másolatban a licensz@nisz.hu email címekre történő megküldés útján..
5.
5.].

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

5.1.1. Eladó Jelen szerződés tárgyát képező eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban, gyári csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne éije.
5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles biztosítani az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot
is), illetve a műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerű működéshez
szükséges kiegészítőket (így például kábelek, szerelő keretek, sínek, csatlakozók stb.), továbbá
(amennyiben értelmezett) köteles átadni az előírt funkcionalitáshoz szükséges liceneeket.
5.1.3. Eladó a fentieken túl köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni
Jelen szerződés keretében szállított termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, a lieenc szerződést, a
forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, a műszaki leírást, valamint a gyártói
támogatás igénybevételéhez szükséges elérési utat. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni a termék gyári számát, valamint ajótállás időtartamát.
—

-

5.1.4. Eladó
amennyiben ez értelmezett
köteles a Jelen szerződés 2. számú mellékletben
meghatározott licencek (termékek) jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet
elérhetőségét, a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését, valamint a
licenekulesok egyedi azonosítóját —a továbbiakban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód és
licenekules együtt: licencigazolás a Jelen szerződés 4. pontjában meghatározott címekre megküldeni
és papír alapon átadni.
-

-

—

5.1.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása.
Eladónak a terméken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy
annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takaija
le és az eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz
leállítására, megbontására a leltár során).
5.1.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak Jelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül Fel kell vennie a kapcsolatot Vevő Jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
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5.1.7. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt 5 (öt) munkanappal Írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő Jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról jelen
szerződés 14. pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő
a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb hatodik munkanapon kezdi meg.
5.1.8. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója részére a
jelen szerződés 14. pontjában meghatározott értesítési címre elektronikusan, szerkeszthető formátumban
(.xls/.xlsx) megküldeni ajelen szerződés 7. számú mellékletét képező, Eladó által kitöltött Osszerendelő
táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat). Az Osszerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó
mintája jelen szerződés melléklete. Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a
jelen pont szerinti Osszerendelő táblázatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója részére.
5.1.9. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkal.

5.1.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zárja ki a hibás teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.11. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, 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.
5.1.12. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot (jelen szerződés melléklete).
5.1.13. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
.5.2.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből, ezt követően üzembe helyezésből és annak
lezárásaként minőségi átvételből áll.
5.2.2. Eladó köteles jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt teljesítési helyszínekre, helyszínenként
azonos darabszámú és típusú terméket leszállítani.
Termékek átadás-á tvételére vonatkozó szabályok
A) mennyiségi átvétel
5.2.3. Az átvétel
a jelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően a teljesítési
helyeken történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő
azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
—

-

5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti Összerendelő táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel
megkezdésének feltétele.
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5.2.5.

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője, mintavételes ellenőrzés keretében ellenőrzi, hogy:
a) a leszáHított mennyiség megegyezik-e a száHítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy
megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 5.1.5 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.1.8 pont szerinti összerendelő táblázatban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

5.2.6. Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja, amely egyben a kárveszély átszállásának az
időpontja.
5.2.7.

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
e) a leszállított termék nem felel megjelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben előírt
tart ozékokat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
elérési helyét sem.
I) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.1.5 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.1.8 pont szerinti összerendelő
táblázatban a termékhez rendelt vonalkóddal.

5.2.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amely(ek)nek átvételét Vevő
megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

5.2.9. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre az átadás-átvételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér
alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől
a szerződésszegéssel érintett termékek tekintetében
elállni.
—

-

B) üzembe helyezés, minőségi átvétel
5.2.10. Eladó köteles a helyszínre szállított termékeket üzembe helyezni. A sikeres üzembe helyezés
előfeltétele a minőségi átadás-átvétel megkezdésének.
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5.2.11. Az üzembe helyezés részletszabályait a műszaki leírás (4.2. pont) tartalmazza. Az üzembe
helyezés lezárásaként, Eladóval történt egyeztetést követően
a Vevő által megjelölt időpontban
minőségi átvétel keretében, Vevő meggyőződik arról, hogy az üzembe helyezett termékek megfelelnek
e 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott, elvárt követelményeknek, a termékek
üzemszerűen, rendeltetésszerűen működnek és Eladó átadta a jótállás és a gyártói támogatás
igénybevételéhez szükséges elérési utat.
-

—

5.2.12. Megrendelő a termékek a minőségi átvételét megtagadhatja, amennyiben a termékek az üzembe
helyezést követően nem felelnek meg a I. számú mellékletében (műszaki leírás) előírt
követelményeknek, a megadott környezetben nem működnek üzemszerűen, rendeltetésszerűen, Eladó a
szükséges dokumentumokat nem adta át teljeskörűen.
5.2.13. A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni;
az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye, amely egyben a kárveszély átszállásának az
időpontja,
Felek Jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt
e,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

5.2.14. Amennyiben Megrendelő a minőségi átvételt megtagadja, ajegyzőkönyvben rögzíteni kell az át
nem vett termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári szám, vonalkód szám) az átvétel
megtagadásának az indokát, Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges
észrevételét. A minőségi átvétel megtagadása esetén Eladónak Új eszközt kell szállítania, melynek
átvételére az 5. pontban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Önálló ternzékként megajánlott szoftver licencek átadás-á tvételére vonatkozó szabályok
5.2.15. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez)
szükséges liceneigazolás elektronikus átvételét követően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni
arról, hogy az Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott liceneek elérhetőségét
megfelelően biztosította-e.
5.2.16. Amennyiben az előző pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást teljeskörűen
biztosította, erről értesíti Eladót.
5.2.17. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jeleit szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást nem teljeskörűen biztosította, erről
haladéktalanul értesíti Eladót. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés 5.1.4
pontjában foglaltak szerint teljesíteni. A megismételt teljesítés elfogadására a Szoftver licencek átadás
átvételére vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell alkalmazni.
.5.3.

Teljesítésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott termékek és licencek mennyiségi és minőségi átadás-átvétele mind a két
helyszínen sikeresen lezárult, illetve Eladó átadta Vevőnek a jótállás és a gyártói támogatás
igénybevételéhez szükséges elérési utat’
Oldal7/28

5.3.2.

Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:
-

-

mindkét helyszín tekintetében, a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
termékek sikeres mennyiségi átvételét igazoló szállítóleveleket, valamint, sikeres minőségi
átvételt igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyveket,
amennyiben ez értelmezett
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
licencek sikeres átvételét igazoló vevői nyilatkozatot,
-

mely(ek) átvételét követően Vevő a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott határidőn belül
kiállatja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet).
5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja át.
5.3.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kiteijed.
5.3.5. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a telj esítési folyamatban bekövetkezett
változást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen
szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer
automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
5.3.6. A Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

6.

-

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.2.
Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (4) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.3.
Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen
szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

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

A fizetendő ellenérték
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7.1.
Eladó tudomásul veszi, bogy jelen szerződés teljesítés bruttó ellenértéke „A Nemzeti Adó és
Vámhivatal (NA V) Központi Bűnjel és a Bűnügyi Vagyon kezelését megvalósító (‘KBRJ rendszer” című
hazai projekt terhére kerül kifizetésre.
7.2.
A jel en szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
7.3.
Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a Jelen szerződés 2. Számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 54.838.800,- Ft ± AFA, azaz
ötvennégymillió-nyolcszázharmincnyolcezer-nyolcszáz forint ± általános forgalmi adó.
7.4.
A Fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozataflal,
a Forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adókl, díjak, illetékek, egyéb
szükségesen felmerülő díjak ás költségek), a jótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a
kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem
termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díjat Vevő a 301/2018. Korm. rendelet 14. ~ (2) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül az
eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A 301/2018. Korm. rendelet 14. * (2) bekezdés d) pontja
alapján a közbeszerzési díj alapja a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a
létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa.
—

—

7.5. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett
változást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen
szerződés-ben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer
automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
A Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKÜ
Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

-

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
7.6. Eladót a Fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, 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.

Fizetési feltételek

8.1.

Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

8.2.

Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

8.3.
Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet)
alapján, annak kiállítását követően a jelen szerződés vonatkozásában hatályos, az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (továbbiakban Ma tv.) meghatározott határidőn belül állít

‘Kivéve ÁFA
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ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Vevő a Kbt. 27/A ~ alapján lehetővé teszi az elektronikus számla
befogadását is az e invoice(wnisz.hu e-mail címen.

8.4.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat és amennyiben értelmezett ajelen szerződés keretében szállított, önálló
termékként megajánlott licencekre kitöltött Licencinformációs adatlap (S. számú melléklet). A számla
kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (I) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2)
bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.
—

—

8.5.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadás e invoicewnisz.hu e
mail címére küldi.
8.6.
-

-

-

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiáflítani:
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Ala tv.) 169. ~ -a és elektronikus számla benyújtás esetén a 175. ~ -a szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma
mellett Vevő (NISZ Zrt.) neve, adószáma, címe, és sz általa megadott belső azonosításra
szolgáló jelen szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
„Á Nemzeti Adó és Vámhivatal (NA P9 Központi Bűnjel és a Bűnügyi Vagyon kezelését
megvalósító (KBR) rendszer” megjegyzést.

8.7.
Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított Eladó számlájának és mellékleteinek
Vevő központi iktatójába érkezésétől vagy a 8.5. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla befogadó e
mail címére történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
8.8.
Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően Újra kezdődik.
8.9.
Eladó nem fizet, illetve számol cl jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).
8.10. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály— így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen
jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
-

8.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
jelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben
szabályozott okból nem fogadható be.
—

—
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8.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégfoniiájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a Ú-easuy(a~nisz.liu e-mail címre.
8.15.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
9.

Jótállás, gyártói támogatás

9.1.
Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a műszaki leírásban megjelölt
időtartamú, teljes körű jótállást (garanciát) és gyártói támogatást vállal. Ajótállási és gyártói támogatási
idő kezdete a termékek sikeres minőségi átvételének az időpontja. A kezdő időpontot a Teljesítést
Igazoló Bizonylaton és (amennyiben releváns) a Licencigazoláson rögzíteni kell.
9.2.
Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben
adott termékre meghatározott műszaki speeifikációnak.
9.3.
A jótállás és a gyártói támogatás részletes szabályait és előírásait a műszaki leírás tartalmazza.
(1. számú melléklet).

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre
(ideértve az eszközök működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozóan a licenc szerződésben
meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a
szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed
minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

—

—

10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szofwert kizárólag a jelen szerződésben, valamint
adott szoftver licene szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szofIvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében
átengedni. Vevő a szoftverről biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve azt
nem ruházhatj a át, nem teheti közzé, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal
megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélyezett,
alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
—

—

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

—

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

10.6. A Jelen pontban szabályozott f’elelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót Jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezinényeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal Jogosult felmondani.
10.7. Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői Jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéríteni Vevő Jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.
—

—

11.

Kötbér

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3.3. pontjában meghatározott határidő leJártáig olyan okból,
amelyért felelős, Jelen szerződés teljesítése nem történik meg, Eladó az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően késedelmi, vagy meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.
—

—

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen
teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.
11.3. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke a meghiúsulással érintett termékek értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. A 25 napot
meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult választása szerint jelen a szerződést felmondani vagy
jelen szerződéstől elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
—

—

11.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KIvI X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.5.
Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszáinítani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésének betartásával.

11.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ában foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellenjogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy;
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl vagy
—

—

-
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-

a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi Vagy;
a másik Fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.

12.4. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
d) Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,
f) Eladó valamely
fenti pontban nem nevesített
jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

12.5.
vagy

—

—

Vevő a Kbt. 143. *-ának (I) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
—

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

—

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

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

Titoktartás, Adatkezelés

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

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az
üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet
(„GDPR”) értelmében Eladónak kizárólag
a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben
anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a
szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe),
érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő információt
és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan
adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

—

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

-

13.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. 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 törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti
jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
13.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”)
rendelkezéseit.
14.

Kapcsolattartás, értesítések
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14.1.

Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
a) Vevő részéről:
Név: Molnár Arpád
Beosztás: Senior rendszertervező
Telefonszám: +3617952493
Mobiltelefon szám: +36302350319
E-mail cím: molnar.arpad~nisz.hu
b) Eladó részéről:
Név; Róth Dániel
Beosztás: key account manager
Telefonszám: ±36 1 411 3734
Moljiltelefon szám: ±36 307765080
E-mail cím: daniel.roth@intercomputer.hu

14.2.

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

14.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
14.1-14.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hegy a
14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) 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.
-

—

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

—

14.6. Szerzödő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
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15.

Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.
15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis rnaiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, Földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány,
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás
vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amermyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
15.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll választása szerint jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major
miatt felmerült kárát.
—

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet 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.
16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.
16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, ágy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajővőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben
inegbatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes
rendelkezés helyébe automatikusan, külön jogcselekinény (p1.: szerződésmódosítás) nélkül a KM
megfelelő rendelkezése lép.
16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá,
ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a
jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi
-

-

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

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott, fizikailag nem csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet
2. számú melléklet
3.
4.
5.
6.
7.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

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

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írtak alá.
Budapest, 2020

Budapest, 2020.
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I. számú melléklet a

~ nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
~\ hc~’ni&, iúrt~’a

Kormányzati Adatközpont bővítéseként mentési kapacitások szállítása az alábbiak szerint:
I. részajánlat: IBM Tape library bővítés
Meglévő IBM TS4500-as (3584-L55; S/N: 78BA689, 78BA902) szalagkönyvtárak bővítése l-l db
bővítőszekrénnyel, 4-4 db szalagos meghajtóval.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden Olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a 4.-S. fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.
Általános rendelkezés Cyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértékűt is elfogad.
—

A nyertes Ajánlattevő szállítással kapcsolatos feladatai
I.
részajánlat vonatkozásában
Szalagkönyvtár bővítés szállítása a szerződésben
meghatározott határidőknek megfelelően Ajánlatkérő budapesti adatközpontjaiba.
Pontos címek: 1117 Budapest, Fehérvári út 70.; 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út
29-33.
—

A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások
A megaj ánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra
biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (supportnak).
Jótállá~i a, gyártói támogatásra ‚ onatkozó eliárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kelt a teljes körű 36 hónap jótállást és gyártói támogatást. A jótállási idő,
gyártói támogatás kezdete a tennék sikeres minőségi átvételének az időpontja, amely a teljesítési
igazolás kiállításának feltétele.
Ajótállásra és a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
~IpIl,.I

311-01
~ 311-02
311-03

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg
A hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolm
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
a
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
a
a
a

a meghibásodott termék helyszíne,
észlelt hibajelenség leírása,
hibabej elentés száma.

~!k~.$ bejelentéstől számított 24 ótán belül el kell kezdeni a hiba elhárítását.

~ 111-05

A jótállást és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
kdltséget
így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget
az
Ajánlattevő viseli.
—

—
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U,em hehelve,é~i elvárások miiiősé~i á(vé(el Mtétele
Az Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat szükséges elvégeznie:
Az eszközök f~ziai leszállítása.
Az eszközök f~zjkaj beszerzelése és bekábelezése.
Kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcimkézése, mindkét oldalon.
Az eszközök üzembe helyezése, megfelelő firmware telepítése.
Az eszközök garanciavesztés nélküli illesztése a bővítendő eszközökhöz.
Alapvető státuszellenőrzések elvégzése, hibák elhárítása.
—

-

-

I ~eszál 1 ít a udó k
o
Ajánlatkérő által megjelölt matricákkal ellátott, megajánlott Fizikai eszközök
o
Jótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok
o
Licencigazolások amennyiben releváns
—

Szalagkönvvtár, SANDirector bővítés
I. részajániM: I BlVl Tape library bővítés
Beszerzési igény: Meglévő IBM TS4500-as (3584-L55; SIN: 78BA689, 78BA902) szalagkönyvtárak
bővítése 1-1db bővítőszekrénnyel, 4-4db szalagos meghajtóval:
adatközpontonként 1db (összesen 2db) bővítőszekrénnyel (Jobb oldalra bővítéssel),
adatközpontonként 4db (összesen 8db) LTO8-as szalagos meghajtóval,
adatközpontonként 300db (összesen 600db) szalag befogadására alkalmas slot-hellyel,
a meglévő szalagkönyvtárakat jobbra bővíteni lehetséges.
-

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Menny.
Cikkszam
Megnevezes
(db)
.

3584D55
35841450
35841531
35841532
35841533
35841534
TS5022
T55052
3588F8C
TSSO21
TSSOS1
TSSO13

.

.

T54500 HD2 EXPANSION FRAME
TS4500 FRAME CONTROL ASSEMBLY
ISTQUADDRJVEMOUNTINGKIT
2ND QUAD DRIVE MOUNTING KIT
3PJ)QUADDRIVEMOUNTINGKIT
4TH QUAD DRIVE MOUNTING KIT
Technical Suppot Services On-site repair base support month level 2
Technical Suppot Services On-site repair 7/24, 24h CTR support addon
month level 2
T51080 ULTRITJM 8 TAPE DRIVE
Technical Suppot Services On-site repair base support month level 1
Technical Suppot Services On-site repair 7/24, 24h CTR support addon
month level 1
IBM Technical Support Services day level 1

2
2
2
2
2
2
‘72
72
8
288
288

Az egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékekre ad ajánlatot:
LIBR-O1
LIBR-02
LIBR-03

Garanciavesztes nelkuh plusz szekreny illeszkedese az Ajanlatkero tulajdonaban levo
mM TS4500-as (3584-L55; S/N: 78BA689, 78BA902) szalagkönyvtárakhoz
A megajánlott szalagos egységek Ultirium LTO8 kompatibilisek kell legyenek, írni és
olvasni szükséges az Ultrium LTO7-esszala~okat
Az eszközöket 36 hónap gyártói támogatással szükséges megajánlani
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatában benyújtott ajánlattételi lap)

..E jelu inelleldet-’
RES1LETES ARTABLAZÁT ES MUSZAKI-SZAKMAI AJÁNLAT
1. se’r~ 1B’1 Tape librar’- bovire’
Alulu255 Batratla Jai:~; Bence taunt ii Intei-Ccniputer.lnformatska Zrt Delta Syneun Kit EURO ONE Szanusa’secluul:aa Zn. lnvicech
IC T 5cr-tees. Kit A~e”s Zn HunaanosT rnfosnaatd:as Kit . Svs.naan Iufcnuatal:aa Zn kezét ajénlattevét kötelezens6g’-allalásra3oeosult
l:epvt’ele;e a NISZ Neinreri Infokotninunikóciós Szol;altarö la-t. mint Ajcinlatkéró által indított ‚.A Xe,st:eri Ado es
iX-t Ii I»s;vozsn Es’,, jel es a Bsis’ü~t-i T
o;t ke;.’/ean s’tegi o?óstfla (AER) rends ;er hardier bsfrattn’krstra Tcialalcita’álio: s:íiktégct
:k’i;ok es s;oJhe’-ek ba”;er;ese S:ohsgkönn-tnr, S.4.\D,,ector bős sees tárrnl közbeszetzeu eljátás ajaaalanevójeként

es. tsz’ üitec-Ccnapa’zer-bfoisaaatxka Zrt. Delta Systems Kit EURO ONE Szanntássecluukaa Zn. Invatech ICT Services Kit.. Aresas Zn..
!-hLIatnOIT

lnfcntahku

1C~.

Sytnaan laaknuankat

Zn

(ne’) kőzet a;inlanevó képviseletében4

a kc-vetkezo rettletes ajanlatot teszena-t
Terel

caLicizam

1

%S4D’~

~

Termeli me~ue’ net

‘

L~

39S-it5~1

Mennyateg

Egysepr Inert.
HUT]

Összesen ar
[nets. HUT)

db

5 423 500

10 847 000

db

731 900

db

~s96oo

1

TS35001—D2 E~4NsIO2~

2

754500 FRANE CONTROL
ASSEMBLY

2

ISTQUkDDP.IVEMOUVrD.G

2

egvseg

I 563 300
779200

Rktzerskent kea;’W beu”ijonit
Koma ajbctetel eseten
mennyi kőzet ajániattesó adata-s-al kateitendo.
A tiblazat tons szabadon bóvtthetöck, rőrólhetőek anna!. bőr a t-aL=a ajintatban m-ep;ánion tetmákeknek (izolráltattoknak) a moiraka leiaásban ró~te1t
‚uaanentflt ko’etelnaewa hi hell eltteuie.

‘~t’

~

?55C

2

I

5

4, ~84l~

2NDQUADDRPJEMOUNTING

2

db

389600

5

35241533

~QU~D\’EMOUW~O

2

Óh

329600

779200

6

~a941554

412{QU.~WDRWEMOU2Jfl%G

2

589600

779200

7

T5S022

~ 5t~pot Se~’tcet ~
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72
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S

755052

Technical Suppot Services On-site
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72
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9

5SSSFSC

TSIOSOULTRIUMSTAPE
DRP’~c
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20800000
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4032000
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Óh

S
~

10

TSSO2I
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233

II

TSSOSI

Technical Suppot Services On-site
repair T24.24hCTRtupport
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11: TSS0l3
~

IBM Technical Suppoat Services
day level I

db

Óh
.

2
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6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfeleló’en):
Inter-Computer-Informatika
Számítástechnikai
Kereskedelmi Zrt.

Rövid név (cágjegy:éknek meg/We/den):
és Inter-Computer-Informatika Zrt.

Cé~ie~vzék szám, EV szám. működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): Ül10-044769
Adószám: 12857074-2-43

Uniós adószám: HU 12857074

Kapcsolattartó adatai
Név: Róth Dániel

Beosztás: key account manager

Telefonszám: ±36 30 776 5080

E-mail cím: daniel.roth@intercomputer.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószáni, város, utca, házszám):
1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. I.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, Város, utca, házszáin):
1075 Budapest, Károly krt. 3/a
Vevő partner esetében a következőket is Id kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10700347-26594608-51100005

Bankszámla devizaneme: HUE

Kulonos adozasra vonatkozó mformáciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans sorban NEM et kell
beirm amelyik sor vonatkozik a partnerre ott IGEN-t)
___________________________________
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. Különbözet szerinti elszámolás [áfa tv. Önszámlázás [áfa tv. 169.~.W]:
fejezet, 169.~.(h)]: NEM
XV-XVII. fejezet, l69.~.(p,qj]: NEM NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(a)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
NEM
NEM
fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
NEM
NEM
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4.
számú melléklet a ./.Q!.~3 .~i’yilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn.
H-lOS I Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1 .0

O

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:

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

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

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

Terrnéklszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
I Érték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
~ óteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0
Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszáni:
Szántszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejtesztésű 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
Ige
n
Ige
n

Aktív:
Kiosztott:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUE, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):
Metrika:

Installatio
n
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Szoűverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkővetés flissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
Igen
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
Igen
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen

Dátum

User
s
Core
Nem
Nem
Nem

Server
CAL
Egyéb

÷

________

Nem
Nem
Nem

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszeríí megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailcs
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterrnéket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deldarált
megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftverterinék 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 lieenecsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
SzoJ?ver/licenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszánunal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizanenie.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és Miens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licencelj ük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon liceneeljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő lieenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licene.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
25

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amem~yiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő ás végdáturna.
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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Eladó átlátbatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

h~ter-Computer-h~formatika Zrt.
1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. 1.
Cg. 01-10-044769
12857074-2-43
Bajzáth János Bence igazgatósági tag

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt b~ter-Computer-Informatika Zrt. 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 DKÚ Zrt.-t
haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt.
jogosult felmondani, vagy attól elállni.
2020
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\Kereskedelmi
Is1ter~ComPuter~I24ratika Zrt.
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(I) E törvény alkalmazásában

I. ólh’iIJi a/ó sz elvezet:

a) az állam. a költségvetési szerv, a kőztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat. a társulás, az egyházijogi személy, az Olyan gazdálkodó
szervezet. amelyben az állani 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 helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségröl szóló megállapodásban riszes állam szabályozott piaeára
bevezetell nyilvánosan inükődő részvénytársaság,
ő,) az olyan belföldi vagy külföldi Jogi személy vagy Jogi személyiséggel Hem rendelkező gazdálkodó szervezet, antely negfelel a következő fetlételeknek;
ba) tulaJdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terzoriznuts tinanszirozása inegelőzéséról és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározolt tényleges
tulaJdonosa megismerhelő.
bW az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Egytlttmüködési és FeJlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban retidelkezik adóillelöséggel, amellyel Magyarországnak a kellős adóztalás elkerüléséról szóló egyezményt van,
he,1 nem minősül a társasági adóról ás az osztalékadóról szóló lórvétty szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
b-f,) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal. befolyással vagy szavazati Joggal bíró Jogi szentély, Jogi
személyiséggel nem rettdelkezó gazdálkodó szervezet tekitttetében a ba). bó) ás be,) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c~ az a civil szervezet ás a vizitársimlat, atnely megfelel a kövelkezö feltéteteknek:
Ca) Vezető tisztségviselői tnegisnserlsetök.
eb) a civil szervezet es a vizitársulat. valansittt ezek vezető tiszrségviselöi tiers átlátható szervezetben item rendelkeznek 25%-ot tneglialadő részesedéssel.
cc) székhelye az Európai Unió tagállatnábatt, az Ettrópai Gazdasági Térségről szóló nsegállapotlásban részes államubatt, a Gazdasági Együttmükődési ás
FeJlesztési szervezer lagállatnáhati vagy olyan államban van, amellyel Magyarországaak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyeztnénye van;
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Összerendelő táblázat
Leltári
azonosito Tipusszani
Sor(
az
szam
Vonalkod eszkozon
‘

Megnevezes

Gyan
szain
.

Eaveb
Szuloeszkoz Szallitasi
azonosito
Foeszkoz”
db
leltari
cmi
(IMEI szam,
I/N
MAC Address)
szama
Telephely
.

.

‚

.

‚

SzaH’to
neve

Gyarto
neve

‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
1
* Ha Főeszköz oszlop “N”-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szülőeszköz leltári szám’ oszlop megfelelő celláját a
főeszközének leltári azonosítójával

