
Szerződés nyilvántartási szán~a•. ~‘t G~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„Kormányzati Adatközpont bővítéseként Felhőautomatizálási és Reudhat licenszek beszerzése”
Az „AAAR, EIJPP, HOKP” c. projektek vonatkozásában”

1.rész
Red Hat CloudEorms licenszek (4db)

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság ~N1SZ Zrt.,
Azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai ii. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószáin: 1 0585560-2-44, bankszámlaszám: K&l-1 Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001 képviseli:
Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes és Adám Csongor Zsolt fejlesztési ágazati igazgató),
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a/z:

TIGRA Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100150
Székhely: 1145 Budapest Törökőr utca 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-42
Baakszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető

ás a
99999 litfonuatika Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200475
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Cég jegyzékszám: 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Bankszámlaszárn: 1091 8001-00000038-94730000
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető

ás az
ALOHA Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: l00~27
Székhely: 1117 Budapest. Alíz utca 1. 7. an.
Cégjegvzékszán’: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000003-30200004
Képviseli: Turcsi Zsolt
Kép’ iselő titulusa: üg’ vezető
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és a
FORNAX ICT Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201232
Székliely: 1123 Budapest. Táltos utca I.
Cégjegyzékszám: 01-09-891657
Adószám: 14161177-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000052-61760005
Képviseli: Balásy Bulcsú
Képviselő titulusa: ügyvezető

ésaz
1MG Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200584
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. Hiúz. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-973596
Adószáni: 14894262-2-41
Bankszárnlaszám: 10700581-49431306-51100005
Képviseli: Szentgyörgyi Gábor János
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
KURT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100046
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048723
Adószám: 11780359-2-43
Bankszámlaszám: 10403394-49525349-55521001
Képviseli: Kmetty József
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
KVENTA Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100047
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15.
Cégjegyzékszáni: 13-09-110592
Adószám: 10329102-2-13
Bankszámlaszáni: 10900011-00000002-21260159
Képviseli: Németh Gábor Levente
Képviselő titulusa: ügyvezető

ás a
LicensePort Zártköriícu Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200518
Székhely: 1119 Budapest, Fehén?ári úc 88. A-D. ép. D. ház. 5. cm. 1.
Cégjegvzékszám: 01-10-047161
Adószám: 23497454-2-43
Baiikszámlaszám: 0000000011786001-20156206-00000000
Képviseli: Gulyás Etelka Mária
Képviselő titulusa: cégvezető

ás az
M&S Informatikai Záríköríjen Mílködő Részvénv~ársaság
KEF azonosító: 1 0005 I
Szókhelv: 1136 Budapest Pannónía utca 17/a, a. ép. l’szu. 1.
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Cégjegyzékszám: 01-10-046107
Adószám: 14409471-2-41
Baukszámlaszám: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: Mester László
Képviselő titulusa: fejlesztési igazgató

és a
NETvisor Zártköríien Működő Részvénytársaság
KEF azonositó: 200161
Székhely: 111119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005
Képviseli: dr. Máthé János István
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest. Montevideo utca 10. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044874
Adószáni: 12948901-2-41
Bankszámlaszáin: 10100833-56598700-01000001
Képviseli: Hennesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató

És az
ULYSSYS Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201310
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39..
Cégjegyzékszám: 01-09-163766
Adószám: 10720534-2-41
Baakszámlaszáni: 12026001-00117615-00100000
Képviseli: Wellisch Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik. hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által
TED 2017/S 247-517709 ill. KÉ-1 8146/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére ‚qNyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító
szoftverlicencelc és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás Jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMOIO2OPENI 7
KM aláírásának dátuma: 2018. június 5.
KM időbeli hatálya: 2022. jiinius 1.
KM keretösszege: 28.000.000.000 thrint ± áfa.

A 168/2004. (V. 25.) Konn. rendelet. valamint a 301/2018. (XiI. 27.) Korm. rendelet 2019. október 31-
i és november I -jei inódositúsának következtében a DKŰ Zrt. a KM-ben jogutódként a KEF helyébe
lépeti.
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Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, Illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alakján —

a(z) összes közös ajánlattevő nevében úja alá,

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt. az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés L számú
mellékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó, „Kormányzati Adatközpont bővítéseként
Felhőantomatizálási 6s Rendhat licenszek beszerzése” Az „AAAR, EÜPP, HOKP” c.
projektek vonatkozásában” - „Red Hat CloudForms licenszek (4db) 1.rész tárgyú beszerzési
igénye megvalósítására jött l&e. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az
Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő
termékeket és kapcsolódó szolgáltatásokat.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést ás számlakiállítást Sysman Informatikai
Zrt.(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) teljesíti.

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szerződés
hatálybalépését (mindkét fél általi aláírását) követő 30 napon belül kell Vevőnek átadnia.

3.2 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3.3 A szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és annak teljeskörű
teljesítéséig hatályos.

3.4 Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesitést elfogad.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket.
liceneigazolásokat, a jótállás és gyártói támogatást igazoló nyilatkozatokat elektronikus
formában, Vevő lieensz&vnisz.hu és LicenceAdminwnisz.hu e—mail címén kell átadnia Oly
módon. hogy a licencigazolások küldésekor a műszaki melléklet cíinéL a szerződés nyilvántartási
számát is lU kelt tüntetnie lEladónak a beazonosítás érdekében. A szerződés 5.2 pont jáhan
meghatározott igazolásokat és adatlapokat eredeti példányban papír alapon Vevő 1135 Budapest.
Csata u. 8. szám alatti telephelvén szükséges a megjelölt kapcsolatuwtó számára átadnia.

5. A teljesítés módja
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5.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Eladó köteles Vevőnek átadni (ajelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott
e-mail címre niegküldeni) a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározoti termékek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen
szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (Jelen szerződés
5. számú melléklete tartalmazza). (ameimyiben szükséges) az aktiválási kódot és a licencek
regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni a jogszerű
használathoz szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, a jótállásra vonatkozó
dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden eszközt,
dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség mértékéig és mennyiségben. Eladó köteles
továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére a teljesítés során
megadni.

5.2. Ajelen szerződés keretében átadott termékek átadás-átvételéről minden esetben átadás-átvételről
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám, példányszám

(dokumentum esetében)),
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása, melyekre Vevő az átvételt

megtagadta, termékenként az átvétel inegtagadásának az indoka, valamint a megismételt
átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

5.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta-e.

5.4. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át adott szo~ver
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

5.5. Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:

a) személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzitik az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját,

b) elektronikus úton to~~rténik, Vevő haladéktalanul értesíti Eladót az átvétel inegtagadásának az
okáról.

5.6. Bármely new szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosul( a Ptk. 6:1 27. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, Vagy amelyekre a jótállás kiteijed.

5.7. Felek kijelentik. bog~ az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

5.8. Eladó kijelenti. hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélvekkel, jogosultságokkal.
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5.9. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő. amely
akadályozza az időben történő t&jesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesutenie 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 Jelen szerződés II. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.10. 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 kizáija.

5.11. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.12. Ainennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alváflalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.13. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszániol. Vevőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.14. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közremuíködőért Úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben valamint a 1KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatttulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számÚ mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Ajelen szerződés tár~yát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

6.2. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 1 886 000 Ft ± közbeszerzési díj ± áih,
azaz egymillió—nyoleszáznyolevanhaíezer Forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi
adó.

6.3. Eladót jelen szerződés 6.2. ponuában megillető díj teUes összege az alábbi projektekböl Lerűl
kifizetésre a Műszaki leírás (1. számú melléklet) szerinti megosztásban:

— Elektronikus Ügvintézési Pont Projekt
- Házasságkötést kö’ etően szükséges okmányok kiadásával összefliggő eljárások

egvszerisítése Projekt
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- Állóképes Arekép Azonosító Rendszer Projekt összegének Projekt

6.4. Eladót Jelen szerződés 6.2. pontjában megillető díj teljes összegének kifizetése az alábbi
projektenkénti megosztásban történik’ 2:

Elektronikus Ügyintézési Pont projekthez (EÜPP) kapcsolódóan, I db Red Rat CloudForms,
Standard (Managed Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual (16), public cloud) típusú licensz
összege mindösszesen : 471 500 Ft + közbeszerzési díj + áfa, azaz Négyszázhetvenegyezer -

ötszáz forint + közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

Házasságkötést követően szükséges okmányok kiadásával összefüggő eljárások
egyszeruisítése projektliez (110K]?) kapcsolódóan, 2 db Red Hat CloudForms, Standard
(Managed Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual (16% public cloud).típusú licensz összege
mindösszesen: 943 000Ft ± közbeszerzési díj + áfa, azaz Kilencszáznegyrvenháromezerforint
± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

Állóképes Arckép Azonosító Rendszer projekthez (ÁAAR~ kapcsolódóan, 1 db Red Hat
CloudFornis, Standard (Managed Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual (16), public
cloud)tipusú liceasz összege mindösszesen: 471 500 I~~t + közbeszerzési díj + áfa, azaz
.. .Négyszázhetvenegyezer -ötszáz forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

A fentiekben meghatározott árakjelen szerződés 2. számú mellékletében részletezett egységárak
alapján kerültek kiszámításra.

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

6.6. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár különösen
tartalmazza (termékek, eszközök esetén) a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
Felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), ajótállás 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 dij alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított
értéke, mértéke 1% ± áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlákra külön tételként szerepeltetni.

6.7. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesitéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöltnek tekintendők. azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. Eladó a jelen szerződés ellenérékére a szánivitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3)
bekezdéséhen Foglaltak alapján. a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve
kiállított számlák ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű teljesítését követően Vevő
által kiá1líto~t és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonvlat (Tm) alapján. annak

Mindkét részajánlat tekintetében.
2 A végleges szerződésben kerül megadásra nyertes Ajánlattevő ajánlata alapján.
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kiállitását követően 15 napon belül állít ki ás azzal együtt nyújt be Vevőnek. A számlák
meHékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB ás az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy
példánya valamintaz Eladó által kitöltött Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet). Számla
kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek. az ezen eljárási rendnek meg nem
felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak. A számlákon csak az előzményben
ismertetett KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.2. Eladó tudomásul veszi, bogy a szerződés ellenértékének megfizetáse a Kbt. 135. * (1). (6)
bekezdésében ás a Ptk. 6:130. ~ (I )-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a számlák
kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással kerül kifizetésre az Eladó részére.

7.3. Az Eladó előleget nem kérhet ás az előre fizetés sem megengedett.

7.4. Eladó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete — a Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Vevő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.

7.5. Eladó projektenként egy, összesen 3 db számla benyújtására jogosult a szerződésben
meghatározott összes feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően, a 6.2.- 6.4. és a
7.7. pont előírásainak ás a Műszaki leírásban részletezetteknek megfelelően.

7.6. A számlák szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére ás a Vevő központi
ik-tatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó
e invoice(~njsz.hu e-mail címére küldi.

7.7. A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, bogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállitani:

— a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. nevét, címét és az általa megadott belső
azonosításra szolgáló jelen szerződés számot,

— a számlának meg kell felelnie űz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa 1v.) 169’ ~ és 175. ~ szerinti előírásoknak,

— a számlán szerepeltetui szükséges a szállított termékek megnevezését, TESZOR számát,
— fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
— a számlán fel kell tünteüti a bankszámlaszámot, valamint az adószámot,
— a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
— a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3.)

(közbeszerzési díj 1%+áfa).
— az adott számlán szükséges feltüntetni az adott beszerzésbez tartozó projekt nevét:

— Elektronikus Ügyintézési Pont Projekt
— HázasságkötésI követően szükséges okmányok kiadásával összeflhggő eljárások

egyszerűsítése Projekt
— Allóképes Arckép Azonosító Rendszer Projekt

7.8. Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie:
az Afa tv. 175. *-a szerinti előírásoknak; valamint

EN l6931-l:20F1 száinúcurópai szabványnak ás az Európai Bizottság által c szabványhoz az
Európai Unió llivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának

7.9. Vevő a jogszabályi előírásoknak nwgtUelöen kiállított számlájának ás mellékleteinek központi
iktatójáha érkezésétől vagy a 7.6. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla befogadó e-mail
címére to ténő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéker az Eladónak. amely
időtaijamha nem száiri ít bele az esetleges szám lareklaniáeió ideje.
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7.10. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégfonnájában, adószámában. számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni valamint megküldeni a treasun’~misz.hu e-mail
címre.

7.11. Késedelnies fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155, ~-ábanmeghatározott mértékű késedelmi kamatot
köteles Eladónak megfizetni.

7.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra. ünnepre vagy banksztineti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.6. pontban meghatározott eimre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

7.14. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. @ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

7.15. 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 újrakezdődik.

7.16. A kifizetés pénzneme magyar forint (1-IUF).

7.17. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

7.18. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.19. Vevő — figyelemmel a Kbt. 135. g-ának (6) bekezdésében foglaltakra — a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak Eladó által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatja be.

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi tennék vonatkozásában ajelen szerződés 5.1-5.2 pontjaiban
meghatározottakat Vevő részére átadta (jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott e-mail
címekre megküldie. Illetve a megjelölt telephelyen a dokumentációkat átadta) és megadja ajelen
szerződés 9.3 pontja szerinti elérési útvonalat.

8.2. Vevő a 8.1 pont szerinti teljesítést követően haladéktalanul. de legkésőbb 5 munkanapon belül
köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (mintá ját jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza). melynek mellékletét képezi a jelen szerződés keretében szállított licencekre
vonatkozó Lieeneiníormáeiós adatlap valamint Eladó teljesítését alátámasztó dokumentum (Jelen
szerződés 5.1 pont jóban meghatározottak megküldéséről szóló e—mail kinyomtatva. illetve az 5.2.
pont szerinti papír alapú dokumentációk átadás-átvételéről szólójeg’zőkönvv).
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8.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig inegtagadhatja, amíg Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában ajelen szerződés
5.2 pontjában meghatározottakat Vevő részére át nem adja (jelen szerződés 4.1 pontjában
meghatározott e-mail címekre nem küldi meg, illetve a megjelölt telephelyen a dokumentációkat
át nem adta) és nem adja meg a jelen szerződés 9.3 pontja szerinti elérési útvonalat.

8.4. A Teljesítést Igazoló Bizonylatok mennyisége a projektenként kiállított. összesen 3 darab számla
mennyiségéhez igazodik.

9. Jótállás, gyártói támogatás

9.1 Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekre a Műszaki leírás
szerint részletezett 12 hónap jótállást és gyártói támogatást biztosít. A jótállási és gyártói
támogatási Idő kezdő időpontja ajogszerű teljesítés (jelen szerződés 8. I pontja szerint) időpontja.
Eladó a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen szerződés 3.1 pontjában
megadott határidő lejártáig megadja Vevőnek azokat az elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges
felhasználói kóddal együtt~, mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a gyáitói támogatás
igénybevételét, valamint a jelen szerződés keretében átadott szoüverek meghibásodásának
bejelentését. Jótállásra egyébiránt a KM rendelkezései az irányadók.

9.2 Jótállási idő alatti meghibásodás esetén Vevő hibabejelentését az alábbi elérhetőségeken teheti
meg.
Tetefonszám: ±361 8833470
E-mail cím: support~sysman.hu

9.3 Vevő hibabajelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg. Eladónak a hibabejelentést
4 órán belül kell visszaigazotnia és 8 órán belül meg kell kezdenie a hiba elhárítását.

9.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- hibát bej elentő személy neve, beosztása
- meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám)
- észlelt hibajelenség leírása
- hibabejelentés száma

9.5 Eladó ayártói támogatás keretében a 9.3 meghatározott időtartam alatt legalább az alábbiakat
biztosítja:

- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációlhoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;

- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközökhöz kapcsolódó
szoüverfrissítések díjmentes letöltési lehetősége.

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoítverekre nem
kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre vonatkozóan
a licenc szerződésben meghatározott számú felbasználóra vonatkozó. adott szoltverrc vonatkozó
licene szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szofuverre és a hozzá
tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási Joga kiteijed minden ismer!
felhasználási módra. A Vevő a szofuverről biztonsági násolatot készíthet.

10.2 Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftvertkizárólag ajelen szerződésben valamint adott
szoftver licene szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szo&vert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen Vagy ellenérték
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Fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem készíthet,
illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé. nem adhatja tovább más személy részére, továbbá
semmiféle lépést nem tehet annak érdekében. hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre.
A szoftver használata egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el,
külön nem használhatóak.

10.3 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállítoti valamennyi terméken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyanjoga (Pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
akadályozza.

10.4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározotlak 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 amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhezmás
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket
köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik,
illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.6 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett— a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.7 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefiiggésben
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 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
Felelős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem
adja át, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy
meghiúsulás) fiiggően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen
teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3. A hibás teljesitési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%. a II. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési köthér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11 .4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér l~zetéséiv köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződésr azonnali hatállyal
i~lmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó sfilyos szerződésszegése miatt eláll.
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11.5. Felek rögzítik. hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11 .6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegétjogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
Illetve, bogy a késedelmi kötbér rnegíizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban mnódosíthatják.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítéséveljelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti az 5. és 8. fejezetben szabályozottakat
d) Eladó rnegsértjogszavatossági vállalását,
e~ jelen szerződés 13. fejezetében és 14.5. pontjában szabályozott esetben,
U Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. * (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.5. Vevő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. l43. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő mcgszűnését határozta cl,

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal fehuondani. Súlyos szerződésszegést követel Vevő különösen, ha
a szerződésben meghatározott flzeiési kötelezetíségének Eladó írásos felszólítósa ellenére. az
abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9. Az azonnali hatálvú felmnondásról írásban kell értesíteni a más{k felet, A szerződés
megszímnésének időpontja a felmomidásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12. I O. Az azonnali harálvú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
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13. Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 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 tudomásukrajutott Üzleti titkot megőrizni, minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

13.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.

13.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja
ki.

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13.9. Vevő vállalja, hogy az inforniációszabadságról 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 20 16/679 EU adatvédelmi
rendelet („GDPR”) értelmében Eladónak kizárólag — a jelen Szerződés teljesitésével
összefüggésben — anonimizált információt ős adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes
adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolatlartó 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 össze1i~ggő
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, bogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos. faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefi~ggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama
alatt a kapcsolattartó személye változik. (igy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató
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Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek unyanezen célból és feltételekkel
történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóikjelen 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, bogy a kapcsolattartóként me~elölt személy a GDPR rendelet 16. és
1 8. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozásáL
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 to léséig 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, bogy ajelen 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/BK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
201 6/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

14. Felek kőzötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Bartos Attila
Beosztása: vezető proj ektmenedzser
Telefonszáma: ±3617954649
Mobiltelefon száma: ±36305925857
e-mail címe: Bartos.Attila@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Fodor Endre
Beosztása: Partner
Levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 1. em.
Telefonszáma: ±361 8833471
Mobiltelefon száma: +3620 999 9935
e—mail címe: endre.fodor~sysman,hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyeites
Telefonszáma: ±3618964155
Mohiltelefon száma: -

e—mail címe: \.araa.~iezso@inis7lYu

Vevő részéről rel jesítés igazolására jogosult
Ádám Csongor Zsolt

Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató
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Telefonszáma: ±3617957112
Mobiltelefon száma: ±36309767711
e-mail címe: Adam.CsongorZsolt~nisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 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. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
Vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerüen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e—mailben megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett
azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, inert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

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

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket.
amelyek a Feleknek érdekköréri kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek
be, amelyért Felek egyike sem Felelős és amelyek Felek szerződésszeríí teljesítését akadályozzák
vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve. hogy ezen körülmények ajelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás. földrengés, árviz, hurrikán, stb.);
b) tűz. robbanás. járvány, karantén korlátozások;
e) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződész
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás. ellenséges cselekménvek, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó:
e) sztrójk. Felkelés. Forradalom. lázadás. katonai vagy egyéb államesíny. polgárháború ás

terrorcselekmények;
F) zL’ndiilés. rendzavarás, Za’ argások.
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15.3. A vis maiornak közvetlen összernggésben kell állnia az an-a hivatkozó Fél tevékenységével. mely
összefflggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis maior
eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról.
Amennyiben 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.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, bogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben avis maiormiatt ateljesítési határidő meghaladja ateljesítési határidő leteltétkövető
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
maior 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, ős 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 niegállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés b~rmely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen ‘ész 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 közötttik a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó kőrülményről 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 összefliggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ajogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogon’oslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesíréséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog
mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kiíejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes,

16.6. Jelen szerződés főszövegének ős mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés Fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.

16.7. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben,’ alainint bármely. a tel esítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM. illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
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továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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 bekövetkezésélől 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 Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
irtak alá.

Ádám Csongor Zsolt

Gazdasági vezérigazgató- Fel ‘

helyettes j esztesi agazati igazgató

7i’RZ M~n~Z~t~ ~ azd~1tatÓ
~

~O8i Buda~~% Ceo~ ntr~

vezérigazgató

Sysman Informatikai Zrt.
Eladó
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I. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

~tNISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIIKACIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpont bővítéseként
Felhőautomatizálási és Redhat Heenszek

beszerzése

Az „ÁAAR, EOPP, HQKP” c. projekt vonatkozásában

Műszaki melléklet
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A beszerzés tárgya

Az Ajánlatkérő ajelenleg üzemben lévő KAK felhő VmWare architektúra bővítéséhez az alábbi
szofiverkomponensek beszerzése szükséges:

• 1. részajánlat: Red Hat CloudForrns licenszek (4db)

Elosztás a projektek között:
AkAR: 1db
EÜPP: 1db
HOKP: 2db

. 2. részajánlat: Red Flat operációs rendszer licenszek (4db)

Elosztás a projektek között:
AkAR: 1db
EÜPP: 1db
HOKP: 2db

Általános rendelkezések:
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.

Szoftverek részajánlatonként

Red Hat CloudForms licenszek — 1. részajánlat
A számítási kapacitást biztosító szerverek kapacitását teljes mértékben lefedő, a meglévő felhő
automatizálási megoldáshoz illeszkedő licenszek szállítása. A meglévő licenszek jótállási és
garanciális feltételei nem sérülhetnek az Új licenszek miatt.
Új. lefedni kívánt eszközök a következőek:

. 4 db 2 socket-es x86-os szerver

A bővítendő szoftverlicensz (jelenleg használt):
MCT2S4I Red Hat CloudForms, Standard (Managed Nodes: Physical (2 sockets) or

Virtual (ló), public cloud)

A meglévő rendszert csak a meglévő licenszekkel azonos &inkcionalitású tennékkel lehetséges
bővíteni. így az Ajánlatkérő az alábbi vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:

CDkksLam Tenne!’ niegne’ ezeqe Menni iseg Menn3 isegi
egység
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Red Hat CloudForms, Standard 4
(Managed Nodes: Physical (2 sockets) or
Virtual (16), public cloud)

Egyenériékűségi követelmény, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti termékekre ad
ajánlatot:

—~ii
CF-O1 Az Ajánlatadó jelenlegi Red Hat CloudEorms, standard licence-el támogatott

rendszerének kiegészítése teljes kompat~bilitással 4db 2 socketes xSb-os

__________________ szerverrel

Red Hat operációs rendszer licenszek 2. részajánlat
Linux operációsrendszer licencek, 2 socket-es x86 processzort tartalmazó fizikai szerverre az
alábbiakban részletezettek szerint:

. 4 darab (1 vagy 2 CPU-t tartalmazó) szervert lefedő Red Hat Enterprise Linux for
Virtual Datacenters with Smart Management, Premium

o A licence-eket 12 hónap gyártói támogatással szükséges megajánlani

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
lánlatot:

Ril-Ol: I-FW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver összes processzor
magjafelhasznáható_

RH-02: Memória nagysága: a szerver géek telj es IVI-ja felbas álató legy en.
RII-03: RPM csomagok natív módon to~~rtén~ kezelése YUM csomagkezelővel.
RH-04: Korlátlan hasonló vendég virtuális szerver futtatásának lehetősége.
RH-OS: ESXi támogatás
RH-O~rwitái~og~sjótál1ás)rkoipponenselje __

R1{-07: A megajánlott licence-csomagnak tartalmaznia szükséges menedzsment
~
~

RH-09: A licenee-konstrukció nem köthető kifejezetten egy bizonyos fizikai hw-hez. a
fizikai szerver csere esetében a licence az új szerveren használhatónak kell
Lennie.

db

A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti tennékekre ad
ajánlatot:

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Oldal 20 28



Nyertes ajánlattevő feladatai
. Licencek biztosítása elektronikus úton történik a következő e-mail címekre:

LicenceAdmiw?inisz.hu illetve 1icensz~nisz.hu, a szerződés hatályba lépését követő 7
héten belül, oly módon, hogy a licencigazolások küldésekor a műszaki melléklet címét,
szerződés nyilvántartási számát is felwnteti a beazonosítás érdekében.

Leszállítandók
. Jótállásra vonatkozó dokumentum
. Licencigazolások
. Licencinformációs adatlapok

Jótállási és gyártói támogatási elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott tennékekre a 12 hónap jótállást és gyártói
támogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék sikeres átvételének az
időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

JP-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti

JP-O2Ahibabejclentést4órán belül kell visszaigazolni.
JP-03 A bibabej elentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt bibaj elenség leírása,
•hibabej~tésszáma.___________

JP-04_~1entéstőlszá~2~8óránbelüle1kellkezdeniahibaelhárítását.
JP-05 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan

hozzáférhető tartahuakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez.

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó
szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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2. számú melléklet~ nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
1.rész

Red Hat CloudForms licenszek (4db)

DKü kód Termék Nettó Mennyiség Mennyiség Mennyiség Nettó ár (Ft) Nettó ár Menynyiség Nettó
(szolgáltatás) egységár (db) (db) (db) Összes (Ft) Összesen összár
megnevezése (Ft) HOKP EÜPP ÁAAR mennyiségre Összes (db) (Ft)

projekt projekt projekt vonatkozóan mennyi-
Nettó ár (Ft) EOPP ségre
Összes projektből vonatko
mennyiségre zóan
vonatkozóan MAR
HOKP pro
projektből jektből

Red Hat
CloudForms,
Standard
(Managed
Nodes:
Physical (2
sockets) or
Virtual (16),

MCT2S41 public cloud) 471 500 2 1 1 943 000 471 500 471 500 4 1 885 000
Összesen ár
(nettá)[1] 1886000

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA és I % közbeszerzési díj terheli
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set 3. számú melléklet a ‚.‚tÁb~~ nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1 .0

• Nyilatkozat Partner adatairól3

NISZ
Azonosító adatok;

Teljes név (cég/egyéknek megfelelően): Sysman hiformatikai Rövid név (cégjegréknek megfelelően): Sysman
Zrt. Zrt.

Céajeevzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41 ljniós adószám: HU12948901

Kapcsolattarto adatai
Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883-3471 email cím: project~sysnian.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest1 Montevideo u. 10.

Levelezési elm, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küidési cím (ország, irónyitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.

Szárn!ázási cím (ország, ii-ányítószánz, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo a. 10.

Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10100833-56598700-01000001 Bankszámla devizaneme: HUF

Ktilönös adózásra vonatkozó informáciok (adózásra vonatkozó törvények alapját; az irreleváns sorban NEM-et
kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partner;’e, ott IGEN-Ó

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. ~ (I)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (b)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, 169. ~ (p,q’)]: nem
Fordított adózás [áfa Iv. 169. ~ (n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: nem fejezet]: nem VI. fejezet]: nem

Milyen tevékenység alapján:

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

SYSMAN Informatikai Zrt.
Kelt . ~Q37 Budapest Montevideo U. 10.

Adászám 12948901.241

Cégszerű aláírás:

PH

A végleges szerződés aláírásáig kérjük Idtölteni.
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.~ nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete
nyilvántaitási Számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
14-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-JVY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ B1ZO~YLA1

Késziilt
Hely: I I Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beoszLsa: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a 1’113 jóváhagyója)
Nemzeti Infokomrnunikácjós
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést
igazoló, dokumentáló iratok (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
archivált 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: í Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

NISZ

Oldal 24:28



NISZ

.‘t’.2~zC. nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

Licencinformációs adatlap

34-NYóLicencinforrnációs adatlap 8.0

LIUEf,CÁlAJIÓ Ál. I~L [J [ÖL’FLNF)Ű

Nyilvántartási adatok

Szerződésszánt

Számlaszám (adótigyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

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

Termékinformációk

Licenc jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése:

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisége:

Licene csoport neve:

Licenc mennyiség:

Szoliver/liceuc státusz

7’ Id ív:

l’.ioszkltt:

Termék egységára:

Devizanem (p1. HIJF, EUR, USD):

Közbeszerzési díj (Wj:

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

Szolh:erkövetés vagY terméktUssités:

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövctés időtartama (maintenance valid from—
to):
Elö[iz.etés (subscription):

Igei INe I I
I In~ I

IgeI ‘Ne I I
n I In~ I I
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„ ‚.. ‚... év.hó.naElofizetes ervenyessegi ideje:

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross
.. . Igen Nem

edition rights):
Korábbi verziók használatának Iehetősé~e

. Igen Nem(downgrade rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Kitöltési útmutató

Nyili’óntartási «dalol’

Szerződésszám: a NISZ Zit. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS azonosító)

Számlaszám (adótigyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonositója

A beszerzésbez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencútadó adatai

Cég neve: A szoftvertennéket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésfi alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Ter;nékii~fonnációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szof’tvertennék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószánia.

Gyártói cikkszáma: A szoftveitermék pontos, a gyártó által deklarált eikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoítvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.

Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kelt feltüntetni gyártói metrika
szerint.

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

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

SzoJ?ver!licenc státusz

Aktív: Az aktív és inaklív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszáinmal megjelölve.
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Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltőntetett pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EI~, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licene kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a lennék 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 szervertennéket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.

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: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.

Előlizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadásÚ szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet a ÁQÁ~7:.€’. nyilvántartási Számú szerződéshez
Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Cégjegyzék szám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja4 szerinti átlátható szervezet.

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

Tudomásul veszem, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Digitális
Kormányzati Ugynökség Zrt. jogosult felmondani, vagy attól elállni.

I SYSMAN Informatikai Zit.Budapest, 2020. ] 1037 Budapest1 Montevideo u. 10.
12148901-2-41

Hermesz Miklós
Sysman Infonnatikai Zrt.

43, ~ (1) E törvény alkalmazásában

I. átlátható s:ervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat. a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a kültbldi állam, a külföldi helyhatóság, a kültZildi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság.

b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet. amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) mlajdonosi szerkezete, apénzniosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl ős megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megisnwrhetó.

hb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Peflesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be~ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
I’d) a gazdálkodó szervezetben közvetlentil vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

Joggal bíró jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha). hi’) és he) alpont szerinti
Feltételek fennállnak:

e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő léltételeknek:
cc) vezető tisztségviselői megismerhetők,
‚‘h) a civil szervezet ős a vízitársulat. valamint ezek vezetö tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel.
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Téi-ségról szóló megállapodásban részes államban, a

(iazdasági Együttműködési ős Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban vall, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egvezn’énve van:
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