Szerződés nyilvántartási száma:.LQÁ’S(~O4
~»ÁSvÉTELI SZERZŐDÉS
„Kormányzati Adatközponiba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Operációs
rendszer licencek biztosítása (EFOP-1.9.6 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések c.
projektek vonatkozásában)”
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
Intézményi azonosító: 20182, székhely: 1081 Budapest’ Csokonai a. 3., cégjegyzékszánt 01-10041633’ adószám: 10585560-2-44, Számlavezető bank, bankszámlaszárn: K&H Bank Zrt., 1040323900027 183-00000001 képviseli: Bancsies Ferenc), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről:
a WSII Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 100115; székhely: 1117
Budapest, Budafoki út 97., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.:
01-09-461038, adószám: 12048898-2-43, bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285; képviseli:
Nemes Csaba Zsolt ügyvezető),
a 4iG Nyrt. (KEF azonosító: 100136; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.,céget nyilvántartó
cégbiróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 01-10-044993, adószám: 12763742-2-41,
bankszámlaszám: 10700024-04197904-51100005; képviseli: Tóth Béla Zsolt és Zibriciki Béla
együttesen),
a LicensePort Zrt. (KEF azonosító: 200518; székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.,
céget nyilvántartó cégbíróságneve: : Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 01-10-047161, adószám:
23497454-2-43, bankszámlaszám: 11763866-00532884-00000000; képviseli: Kővári Viktor),
a ViVeTech Zrt.. (KEF azonosító: 201260; székhely: 1118 Budapest, Szüret u. 15., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: : Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cg.: 01-10-140801, adószám: 27936030-2-43,
bankszámlaszárn: 12020304-01326396-00100001; képviseli: Szeredy Csaba)
(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

I. 1.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó
intézmények részére “Oracle, SAP. IBM, Novell, SAS ‚‘a~’ azzal egyenértékű szoftverlicencek
hó~’tlése, kiegészi’tásL’, nwglwsszabbí’ása, verzió-/jövetáse, cseréje, i’ala;nb;t Új szofíverlicen ce/c
beszerz’&e ás kapcsolódó szolgáltatások te9esítése -2017.” (TED 2017/S 023-039103) tárgyban,
uniós értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt központosított közbeszerzési
kerelmegállapodásos eljárás negyedik része eredményeképpen a Beszerző és a Vevő között
keretmegállapodásjött létre (továbbiakban: K[VI).
—

KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO4O1SLICI 7
aláírásának dáwma: 2017 augusztus 1.
időbeli hatálya: 202 1. január 31.
keretösszege: nettó 6.000.000.000’- Ft

A 501(2018. (XII. 27.) Künn, rendelet (tovabbiakban: 30l!20 18. Künn. rendelet) SOkk. ~ (I) bekezdése
alapján a KM-ben 2019. november 1 ~iétől a KEF helyébe jogutódként a DKÜ Zn. lépett.
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1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik.
A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3. A jelen szerződést és számlakiállítást a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság teljesíti, a Szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő
nevében hja alá. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért egyetem leges felelősséget vállalnak.
—

—

1.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvéiiykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~ (5) bekezdése szerint
szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.
1.5. Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:1.* (1) 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak
minősül.
1.6. 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 (1. számú melléklet) foglaltakat.
1.7. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizikailag
nem csatolt, előzmény központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás negyedik részének
közbeszerzési dokumentumai, a KM, valamint Eladó ajánlati kötöttséggel benyüjtott ajánlata. A
Szerződés értelmezésénél sorrendben a Műszaki leírást, a KM rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a
közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is)
rendelkezéseit kell figyelembe venni

2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.
Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Korrnányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Operációs
rendszer licencek biztosítása ~EFOP-1.9.6 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések c.
projektek vonatkozásában)” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig
elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő
termékek, án. SUSE operációs rendszer és menedzsment szoítverlicenszek szállítását a 2. számú
mellékletben meghatározott mennyiségben (Megrendelt termék- és árlista) per-, teher- és
igénymentesen, továbbá elvégzi a menedzsment szo~ver telepítését és konfigurálását, valamint a
kapcsolódó szolgáltatásokat. A szerződés teljesítése az I. számú mellékletében (műszaki leírás)
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően történik.
—

2.2.
Vevő felhasználói jogajelen szerződés 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott
továbbá a gyáitó által biztosított jogokra teijed ki.
3.

A szerződés hatálya, teljesítési határideje

3.1
Jelen szerződés hatálvbalépésénck feltétele annak mindkét fél általi a[áírása ás az, hogy az
EFOP-l .9.6-16-2017-00001 azonosítószámú Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések projekt 4.
számú Támogatási Szerződésének költségvetési módosítása
mely a vállalkozói szerződések
teljesítésének a fedezetét is hiztosítani fogja hatályba lépjen az Ajánlatkérő. mint támogatást igénylő
ás az Irányító Hatóság, mint Támogató között. valamint a 272/2014. (Xl. S.) Künn. rendelet 106. ~ (2a)
..

-
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bekezdésének megfelelően az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított’
támogató vagy feltétellel támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megléte.
3.2
Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesitésével szűnik meg.
3.3
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 14 naptári napon belül köteles leszállítani.
3.4
Eladó a Jelen szerződésben és Műszaki leírásban részletesen meghatározott a menedzsment
szoftver telepítési ás konfigurálási feladatait a 3.3. pontban meghatározott termékek leszállítását követő
90 naptári napon belül köteles elvégezni.
3.5

Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

3.6

Vevő a teljes a leszállítandó termékek vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye

4.1.
Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket, a licenceket képviselő
aktiválási kódokat, valamint a licencigazolásokat továbbá a jótállásra, gyártói támogatásra vonatkozó
dokumentumot és a Műszaki leírás szerinti, Eladó szerződésszerű teljesítését igazoló dokumentumokat
a Vevőnek a licensz@nisz.hu, valamint a LicenceAdmjn®nisz.hu címére kell elektronikusan
megküldeni.
4.2.
Továbbá a papír alapú dokumentumok átadásának helyszine: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata
utca 8.
4.3.
Eladó 3.4. pontban rögzített feladatait a 1148, Budapest, Róna
személyesen köteles elvégezni.

ii.

54-56 szám alatti telephelyen

5. A teljesítés módja
5.1.
Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott termékek és feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal ás azokat a Műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek megfelelően hiánytalaul képes teljesíteni.
5.2.
Eladónak biztosítania kell Vevő számára a jelen szerződés tárgyát képező SUSE Linux
Enterprise Server ás a hozzá tartozó menedzsment licencek gyártói támogatást ás teljeskörű jótállást a
szerződés időtartama alatt. Eladónak a Jelen pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által
kibocsátott Új szoftver verziókat, módosításokat ás javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell
bocsátania.
5.3.
Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelei) szerződés 4.1 pontjában meghatározott e-mail címre
megküldeni) a jele!) szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű ás
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés keretében szállított
licencekre vonatkozó Licencinformácjós adatlapot (5. számú melléklet) amennyiben szükséges az
aktiválási kódot ás a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek
átadni (a jelen szerződés 4.2 pon~ában meghatározott helyszínen) a jogszerű használathoz szükséges
inindennemii licence igazolást, licence kulcsot, a jótállásra, szoflverkövctésrc és gyártói támogatásra
vonatkozó dokumentumokat ás a használatba vátelhez. folyamatos használatlioz szükséges minden
eszközt. dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség inértékéig ás menniségben.
-
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5.4.
Eladó köteles a Műszaki leírás 3. fejezetében meghatározott részletes követelményeknek
megfelelően a menedzsment szoüverek telepítését és konfigurálását elvégezni és ajelen szerződés 4.1
pontjában meghatározott e-mail címre megküldeni különösen a következő dokumentumokat:
•
.
o

Rendszerterv, (a Műszaki leírás 5.1 Rendszerterv fejezetében részletezettek alapján)
Telepítési és üzemeltetői dokurnentáeiók (a Műszaki leírás 5.2 Telepítési dokumentum és a
5.3 Uzemeltetési dokumentációk fejezeteiben részletezettek alapján)
Oktatási tematika. oktatási anyagok

5.5.
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 záija ki jelen szerződés 12. pontjában foglaltak alkalmazását.
5.6.
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.
5.7.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
5.8.
Amemiyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt
vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen
személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni,
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.9.
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.
—

5.10.

Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért ügy 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 következtek volna be.
5.11. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni (Kbt. 136. ~ (1) bekezdés b) pont) és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti
ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

6.
6.1.

Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok
Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

6.2.
Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek jelen szerződés 4.1. és 4.2. pontjában
meghatározott címekre megküldeni és átadni a szoftverek rcndeltciésszerű, jogszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek
átadni:
. licencigazolás (ainehi~ek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
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a Hcencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
(amennyiben ez értelmezett),
o
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
• a licencekhez tartozó licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez
értelmezett),
ajelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinforniációs adatlapot (5.
Számú melléklet),
jótállásra, gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok.
o

‘
‘

6.3.
Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
6.4.
Vevő a szoí~ver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának), továbbá a leszállított tennék
típusát, megnevezését, mennyiségét, gyári azonosító számát, melynek egy példányát az átadás-átvételi
jegyzőkönyvhöz kötelezően kell mellékelni.

6.5.

Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át adott
szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
6.6.
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. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12. fejezetében foglaltak alkalmazását.
6.7.
Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, Vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve sz
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.
6.8.
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.
—

—

6.9.
Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)
bekezdésének alkalmazását.

-

b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)

7.
Műszaki leírás 3. fejezetében meghatározott menedzsment szoftver telepítés és
konfiguráció feladatok átadás- átvételére vonatkozó szabályai:
7.1. Az átadás-átvétel minőségi átadás-átvételböl áll.
7.1.
Eladó köteles elvégezni a Műszaki leírásban részletesen meghatározott szoftverek telepítését és
konflgurálását a szerződés 4.3. pontjában meghatározott helyszínen. A szoftverek telepítésének és
konfigurálásnak időpontjáról Vevő 2 munkanappal korábban értesíti Eladót. A sikeres telepítés és
koníigurálás előfeltétele a jelen szerződés 6, poiujában meghatározott szoflverek sikeres mennyiségi
átvétele.
7.2.
A telepítés és kontigurálás részletszabályait a Műszaki leírás 3. fejezete tartalmazza. Az
telepítés és konligurálás lezárásaként, Eladóval történt egyeztetést követően a Vevő által megjelölt
időpontban minőségi átvétel keretében. Vevő meggyőződik arról. bogy az Eladó által el’égzett
feladatok megi~lelnek-e 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott. elváit
követelmén’ eknek, a szoftverek telepítése és konligurálása sikeresen lezajlott.
-

—
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7.3.
Vevő a minőségi átvételt megtagadhatja, amennyiben a szoliverek telepítését és konfigurálását
követően azok nem felelnek meg a I. számú mellékletében (műszaki lefrás) előírt követelményeknek, a
megadott környezetben nem működnek üzemszerűen, rendeltetésszerűen és Eladó nem. vagy nem teljes
körűen adta át ajelen szerződés 5.4. pontja szerinti dokumentumokat.
7.4.
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,
a Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
a Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, bogy a minőségi átvétel sikeres voil
e,
o Felek képviselőinek aláírása
7.5.
Amennyiben Megrendelő a minőségi átvételt megtagadja, ajegyzőkönyvben rögzíteni kell az
átvétel megtagadásának pontos indokát, Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos
esetleges észrevételét.
7.6.
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, airnak várható elhúzódásáról és okairól, A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 13. fejezetében foglaltak alkalmazását.
7.7.
Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizátja.
7.8.
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.
—

—

Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés a) b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésének
aUahnazását
-

8.

A fizetendő ellenérték:

8.1.
Az Eladó ajelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását, műszaki követelményeknek
megfelelő teljesítését és feladatok elvégzését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.
8.2.
Az Eladót megillető díj teljes összege az EFOP-l.9.6-l6-20l7-0000l azonosítószámú
„Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” című kiemelt projektből kcrül kifizetésre. ami: nettó
50 983 000,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA, azaz ötvenmillió-kileueszáznyolevanliáromczer forint
± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
Felek rögzítik. hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
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8.3.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a Forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak. illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2 %+Afa.
8.4.
Eladót a jelen szerződésben rögzített 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
emelhetök.
7.5 Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból 100%-os finanszírozással:
az EFOP-l .9.6-16-2017-00001 azonosítószámú „Elektronikus egészségügyi ágazati Fejlesztések című
kiemelt projekt terhére án. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül
kifizetésre Eladó részére banki átutalás útján. A támogatás intenzitása 100 %.
-

9.

Fizetési feltételek

9.1.
Eladó a jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (6)
bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a
jogszabályi előírásoknak, valamint a s:címvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. @ (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében sz igazolt teljesítést követően jogosult, amit az Eladó Vevő
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
9.2.
Eladó a teljesítésről 1 db számla benyújtásárajogosult a 2. számú mellékletben meghatározottak
alapján.
9.3.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és jelen szerződés keretében szállított,
önálló termékként megajánlott licencekre kitöltött Licencinformációs adatlap (melynek mintáját jelen
szerződés 8. számú melléklete tartalmazza).
9.4.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
9,5.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezését, TESZOR számát,
b) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési batáridőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a száinlán Fel kell tüntetni a bankszáinlaszámot, a bank nevét, valamint az adószániot,
e) a számlán fel kell tüntetni a ‚.számla” elnevezést,
F) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. to~~rvény
(Afa tv.) 169. ~ -a szerinti előírásoknak.
g) a számlán szerepeltetni szükséges a projektek megnevezését ‚.Elcktronikus egészségügyi
ágazati íejlesztések” és azonosítószámát (EFOP-1 .9.6-16-2017-00001)

9.6.
Az Eladó tudomásul veszi. hogy a Támogatási Szerződések szerint. Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt. Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató eg\enlíti ki közvetlenül az Eladó
bankszámlájára történő átutalással a Kht. 135. ~ (1) és (1) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)t2> bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
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európai ‘miós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra iigyelemmel. Az Eladó tudomásul
veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési
határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
9.7.
A számlaáltalános forgalmi adó tartalmát közvetlenül aVevő utaljaát az Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül. A szállítói finanszírozásból fakadó
bármely fizetési késedelemért ide nem értve az AFA megfizetését Vevő felelősséggel nem taitozik.
—

-

9.8.
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.
9.9.
Eladó a számla ÁFA tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155.
bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot fizet Eladónak.

*

(1)

9.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 9.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

9.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
9.12. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.
9.13. 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 adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak.
9.14. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.
9.15. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt
írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot csatolni.
9.16. Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak
megfelelő további követelményeket határozzon meg.
9.17.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedinényezheti harmadik személyre.

9.18. Vevő a Kbt. 135. ~ (9) bekezdésének valamint a 272/2014. (Xl’ 5.) Korm. rendelet 11$/A. ~ és
119. ~ -ának megfelelően biztosítja az Eladó részére, hogy a szerződés clszániolható összegének 30 q
ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett
összeg a benvújiandó számla összegébe beszámításra kerül.
~_

9.19. A szállitói előleget az ÁFA nélküli összeg tekintetében (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benvújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a Támogatótól igényelheti. A Vevő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezhcti a szállitói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
-

-
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9.20. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolbató az ÁFA nélküli összegének 10%-a
erejéig az Eladó mentesül a biztositéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállitói elöleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító
Hatóság javára szóló a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése vagy a Korai. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt
biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül
levonásra.
—

-

9.21. A Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő
5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
9.22.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell aUalmazni.

10.

Teljesítésigazolás

10.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék és a műszaki leírás szerint előírt, Eladó által elvégzett
fealadtok átadás-átvétele sikeresen lezárult, továbbá Eladó hiánytalanul átadta jelen szerződés 6. és 7.
fejezetében meghatározott dokumnetumokat.
10.2. Eladó a 5. fejezetben meghatározott jogszerű teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni
Vevőnek az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül
Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melyet a szerződés 3. számú melléklete tartalmaz).
Eladó a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellé köteles esatolni ajelen szerződés 8. sz. mellékletét képező
Licenc-infonnáeiós adatlapot kitöltött és aláírt formában. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv kötelező
mellékletét képezi továbbá a 6.4. pont szerint meghatározott szállítói levél.
10.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja.
10.4. 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 tennék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele.
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
felek képviselőinek aláírása.
-

10.5. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást amit Vevő a portálon S napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
Felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor
a portál automatikusan ..teljesítve~’ státuszba fogja állitani a folamat státuszát.
10.6. Ve’őnek az eladó kezdeményezése előtt
portálon. amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

-

lehetősége van a .‚teljesítve’~ státuszt rögzíteni a
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10.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető jogleinondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.

11.

Jótállásra vonatkozó rendelkezések

11.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre, jelen szerződés I. számú mellékletében
részletesen meghatározott feltételek szerint 12 hónap teljeskörű jótállást és gyártói támogatást vállal,
továbbá a Műszaki leírás 3. fejezetében meghatározott feladatai elvégzéséért 12 hónap jótállást biztosít.
A jótállási, gyártói támogatási idő kezdete a tennék sikeres mennyiségi és minőségi átvételének az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításímak együttes feltétele. A jótállás, gyártói támogatás
kezdőidőpontját rel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton. A jótállásra egyébiránt a
keretmegál lapodás rendelkezései irányadók.
11.2. Eladó szavatosságot vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki speeiuikációknak, továbbá,
hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, gyártási és
egyéb) hibától.
11.3. Eladó a SUSE Linux Enterprise Server és a hozzá tartozó menedzsment liceneek jelen
szerződésben és Műszaki leírásban meghatározott teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között
hibabejelentési lehetőséget biztosít Vevő Számára.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
o
telefon: ±36-1-666-3777
o
web: httijs://scinetwork.hu/hibabejelento
o
E—mail-en: helpdesk(~sc inetwork.hu
11.4.
—

—
—
—

A hibabejeíentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott terinékazonosító adatai (amennyiben releváns típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

11.5. Vevő hibabejelentése során a felmerülő hibákat SLA szintenként (súlyossági kategóriánként)
jelzi Eladó felé.
11.6. Eladó vállalja a Vevő által besorolt hibakategóriák tartozó meghatározott határidőn belüli
hibabejelentés visszaigazolását és a hibajavítás megkezdését.
11.7.

Felek rögzítik, hogy arészletes SLA elvárásokat a Műszaki leírás 2.1. és 2.2. pontjatartalmazza.

11.8. Eladó a Műszaki leírás szerint meghatározott szoftverek telepítése és konfigurálása során a
Műszaki leírás 3. fejezetében meghatározott SLA szinteket vállalja.
11.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vau’
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjétljavítását harmadik személl’ cl
elvégezterni. melynek költségét Eladó viseli.
11.10. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségei
javitás díját. kiszállási dUar. szállítási költségei Eladó VlSCil.

—

így

különösen a

—
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11.11. Szoüverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja, Vagy űn. ideiglenes (workaround)
megoldást biztosít a Műszaki leírás alapján.
11.12. Eladó jótállás és gyártói támogatás keretében a 11. fejezetben meghatározott idő alatt az
alábbiakat biztosítja:
-

-

bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon Felül) közvetlen weboldal hozzáférési lehetőség
a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissitéseihez;
a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó
szoüverű-issítések díjmentes letöltési lehetősége.

11.13. Eladó a bejelentett hibák kezelésére és nyomon követésére egységes ticketing rendszert
működtet.

12. Felhasználói jogok és jogszavatosság
12.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre,
valamint a hozzá kapcsolódó dokumentációra a licenc szerződésben meghatározott időre szóló
felhasználási jogot szerez. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet. A teljesítés során Eladó
által készített dokumentumokat Vevő szabadon, korlátozás nélkül használhatja.
12.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert, valamint a hozzá kapcsolódó
dokumentációt kizárólag a jelen szerződésben, valamint adott szoftver licenc szerződésében
meghatározottak szerint használhatja. Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoitvert nem jogosult
harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték 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 különíthetők cl, külön nem használhatók.
—

—

12.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyanjoga (p1. szerzőijoga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
12.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei 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.
-

—

12.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes ésjogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem
korlátozzák vagy akadályozzák.
12.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelőjogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

12.7. Eladó vállalja. hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefUggésben
szabadalom bitorlás ‚agv Szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megtéruteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét
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13.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

13.1. Amennyibenjelen szerződés 3.3- 3.4 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem, vagy nem megfelelően teljesíti továbbá,
bármely a szerződésben meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik— az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően
késedelmi, hibás
teljesítési Vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

13.2. Amennyiben az Eladó a 3.3-3.4. pontban foglalt teljesítési határidőig nem teljesít, a késedelmi
kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem II. napjától napi 1%. A
késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék
nettó vételára.
13.3. Amennyiben az Eladó nem a jelen szerződésben meghatározott terméket szállítja a teljesítési
határidőig, a hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%. a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített termék nettó vételára. A hibás teljesítés miatti kötbér mellett szavatossági igény a
Vevő részéről nem érvényesíthető.
13.4. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi
szerződést felmondani/elállni. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő továbbá, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése
miatt eláll.
13.5.
Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

13.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít Ici, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámitani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésének rendelkezése alapján.
13.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, bogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
13.8. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
13.9. A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból visszatartani a
Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

14.

A szerződés módosítása, megsziiiitetése és megszűnése

14.1.

Jelen szerződés rendes feírnondással nem szüntethető meg.

14.2. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
14.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felinondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen. ha:
a)

Hadó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
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b)
a késedelmi, hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot.
c)
Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d)
Eladó titoktartási kötelezettségét megsérti,
e)
Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,
1)
Eladó valamely
az a) e) pontban nem nevesitett jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében Felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.
—

-

—

14.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal fehnondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
14.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevöhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal fehnondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó Írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
14.6. Az azonnali hatályú felniondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
14.7.

Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

14.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

14.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a)
az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
Eladó közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
-

-‚

15.

Titoktartás és adatkezejés

15.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról,
15.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni. azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
15.3. Amennyiben jelen szerződés tel esítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely infonnációt kell kiadnia. azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájórulásával teheti meg.
15.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók. &ltéve’ hogy jelen
szerződésben ‚aló közreműködésuk elöttitolaarLsi nyilatkozatot írnak alá ás adnak át Vevőnek,

Oldal 13/38

~‚7

15.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
választása szerint ajelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

—

-

15.6. Felek kijelentik, bogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapesolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívüt hetyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a
továbbiakban; GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6.
cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése
alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f~ pontja
szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz
szükséges mértékben és ideig.
15.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelnu jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, bogy 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, ajelen 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
kerüU’etnek.
—

-

15.8. 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 (a továbbiakban; Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit”

16.

Felek közötti kapcsolattartás

16.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képvisetői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Mobiltelefon szám a;
telefon száma:
e-mail címe:

Ényi Sándor
projektmenedzser
1135, Budapest, Csata utca 8.
±36306926635
+3617955487
enyi.sandor~iinisz.hu

Eladó_részéről_kapcsolattartásra_jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Teleronszáma:
Mobilteleíon száma:
e—mail címe:
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Kruk Melinda
kereskedelmi menedzser
1117 Budapest, Budafoki Út 97.
±36-l -353-9822
±36-20-335-9199
kozbeszerzes@wsh.lut

16.2.
Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására
jogosultak:

Vi

alábbi személyek együttesen

Neve;.
Beosztása:
Levelezési címe:
telefon száma:
e-mail címe:

Varga Dezső
gazdasági vezérigazgató- helyettes
1135, Budapest, Csata utca S.
±3618964155
varga.dezso®nisz.hu

Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
telefon száma:
e-mail címe:

Ádám Csongor Zsolt
1135, Budapest, Csata utca 8.
±3617957112
Ádam.CsongorZsolt(á~njsz.hu

16.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
16.1.,
16.2.
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésjgazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő an~ól a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódositásra nem jogosultak.
16.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
Vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elcktronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

—

16.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesités esetén az értesítés akkor válik joghatályossá.
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, atTól automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldernényt 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 feladólioz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező
bizonyílásáig a küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártónak napján kell kézbesítettnek
tekinteni.
—

—

16.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések niegkütdésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
‚;agv írásban igazolt személyes átadással történhet.

17.

Us Major

17.1. ~\ Felek nem felelnek azokban
maior eredménye.

vi

esetekben. ha a késedelmes teljesítés vagy mneghiúsulás xis

17.2. ~\jelen pont értelmezése szempontjából Felek ..vis maioC-nak tekintik azokat a szemvőclésszerű
teljesítést akadálvoz~t vagy meghiúsíuó eseményeket. amelyeket a xis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
kören kívül cső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a xis maiorra
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hivatkozó Féltől nem elvárható. hogy az eize 01(01 adó körülményt elkerülje Vagy elhárítsa, Így
különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás. fNdrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, nozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, foindalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.
17.3. 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. 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.
17.4.
A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
17.5. Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő IS 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.

18.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

18.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
182. Eladónak és aVevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagyvitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tén~ől, akadályozó körübnényről a felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban táj ékoztatni.
18.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefliggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
18.4. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy anemzeti vagyonról szóló 2011. évi Cxcvi.
törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozatajelen szerződéshez 4. 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 elúllni.
-

18.5.

-

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magvarjog rendelkezései az irúnvadók.

18.6. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvénvűnek fogadják cl.
18.7. Ha bármelyik Fél egy Vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog. jogorvoslat Vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ngvanannak a
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feltételnek ajövőbeni teüesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani. Vagy
a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
18.8. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellentinondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
18.9. 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-ban
neghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
18.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott 1KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet
7. számú melléklet:
8. számú mellékelt:

Műszaki leírás
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
A Kbt. 126. ~ (2) beke~dése szerinti meghatalmazás (ameanyibea releváns)
Kl’vI teljesülésigazolás
Licencinformációs adatlap

Jelen szerződés 18 számozott pontból és 8 számozott inellékletből áll. A szerződést a felek
átlanuhnányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt
„3” eredeti példányban melyből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap -jóváhagyólag íiják alá.
-

Dátum:?’

Bancsics Ferenc
Vezérigazgató
NISZ Zrt.

Nemes Csaba Zsolt
ügyvezető
WSH KR

~Z ~e’nzeti ~ Szal~4k~tó
i~’knrtcn Müködő R6Vb~ytáflU~
~)8l Bud~ptst, Csk~~ ~ ~

~‘~J WSH
~D ~TATO ES

‘

dOazan~ 12049598243
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1 A beszerzés tárgya
SUSE operációs rendszer és menedzsment szoftver beszel2ése, valamint a menedzsment
szoftver telepítése és konfigurálása.
Az Ajánlattevő feladata:
a „SUSE operációs rendszer és menedzsment szoftver beszerzése” fejezetben specifikált
-

szoftverlicencek szállítása,

valamint a „Menedzsment szoftver telepítése ás konfigurálása” fejezetben leírt feladatok
elvégzése.

-

1.1

Gyártósemlegesség

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, vagyvédjegyre, 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.

2 SUSE operációs rendszer és menedzsment szoftver beszerzése
2.1

Penge típusú szerverekhez

Beszerzési igény: SUSE Linux Enterprise Server és a hozzá tartozó menedzsment licencek. A
Licenceket fizikai szerverekhez kell rendelni úgy, hogy egy szervert, annak Összes
processzorát vagy magját lefedje a szállítaiidó termék licencelési metrikájának megfelelően.
Az Ajánlatkérőnél rendelkezésre álló szerverek processzor paraméterei: Egy fizikai szerver 2
Intel processzorral, processzoronként 18 maggal rendetkezikz (Jntel® Xeon® Processor ES2695 v4)
Aj anlatkei o az alabbi tablazatban megadott vagy azzal egyenerteku teirnekekre ker aj anlatot
Mennyiség
C’kkszam
I\iÍc%neuezes
(dl)
vla;874SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with
30
006876
Unlimited Virtual Machines, Priority Subscription, 1 Year
.

vla~874006836
vla:874006838
vla:874005942

.

SUSE Manager Lifecycle Management, x86 & x86-64, 1-2
Sockets with Unlimited Virtual Machines, Priority
Subscription, 1 Year
SUSE Manager Monitoring, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with
Unlimited Virtual Machines, Priority Subscription, 1 Year
SUSE Manager Server, x86-64, 1 Instance, Priority
Subscription, 1 Year

Az előfizetéseketNlSz Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáharó Zrt.
véglelhasznúló néVre kérjük leszúllítani.
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A licencek egyenértékűségének feltételei, arneimyiben az Ajánlatadó nem a fenti termékekre
ad ajánlatot:
UC1 001
LIC1 002:
LIC1

003:

Gyartoitamogatassa I renclelkezo, nagyvallalati Linux djsztrib ucio,
Terméktámogatás életciklusa: Legalább 10 éves általános ± 3 éves
j~eresztettártóitáinogatás legyen biztosított;
Korlátlan számú virtuális vendégfelhasználói gépet támogat a t~zikai
~
Legyen elérhető a disztribúcióhoz image management rendszer, amely
lehetővé teszi testre szabott operációs rendszer image-k előállítását,
karbantartását fizikai, virtualizált és felhő környezetben;
Legyen hozza elerhető olyan kozponti, online, kozossegi csomag keszito
rendszer, amely kepes a meghatarozott OS verziokhoz es architekturakhoz
_

LIC1 004:

LIC1 005

LIC1 006:

LIC1 007

Legyen képes a teljes operációs rendszerre vonatkozóan visszaállni
egy utolsó ismert megfelelő, konzisztens állapotba. Pl. OS, csomag,
va~ kernel &issítés, komi.gwációs változtatások után;
Tegye lehetove az operacios rendszerteljes, konzisztens allapotanak (binaris
allomanyok, konfiguracio, stb) igeny szerinti megorzeset es az arra torteno

LIC1 008:

Legyen képes a sürgős, a kernelt is érintő biztonsági frissítések telepítésére
a kernel leállítása nélkül;
LId 009:
Dockerl~nertámoa~sáj~
LId 010:
PUP támogatás;
UC1 011:
Kernel Virtual Machine (KV~j~sj~_~
LIC1 012:
YAST adniiniszt~ációs eszköz támogatása;
LIC1 Ol3:_~~4támoatásj~~
LIC2 001:
Távoli rendszer telepítési képesség fizikai és virtuális gépeken
egyaránt;
~
LIC2 003:
Szoüverek központi terjesztésének lehetősége a kiszolgálók
____________

~
Legyen képes adminisztrátorok szerepkör alapú hozzáférésének és
~sultságainakkezelésére;_
~
~
I LIC4 001:
Legyen képes a kiszolgálók nyomon követésére, valamint szükség
UC2 004

LIC2 005:

___

LK4 002:

~
Legyen képes az alkalmazásprogramozási (API) feWlete egyedi
paranesfájlok fogadására, amelyekkel könnyen automatizálhatók a
nmcknnapos feladatok;

Otdal2t :3g

5EV 001:

Hibabejelentés lehetősége:
hét minden napján 0-24 óra között;
irasban, telefonon vagy weben torteno bejelentes lehetosege,

i-Iibabejelentés visszaigazolása:
o

«1-es súlyossági szint” (kritikus): 1 óra
«2 es sulyossagi szint” (sulyos) 2 ora
“3-as sulyossagi szint» (kozepes) 4 ora

‘4-es sulyossag.’ szint (alacsony) ko’ etkcio munkanap
~h~uml2honaot~1as~
o

Rack típusú szerverekhez

2.2

Beszerzési igény: SUSE Linux Enterprise Server és a hozzá tartozó menedzsment licencek. A
Licenceket fizikai szerverekbez kell rendelni ágy, bogy egy szervert, annak összes
processzorát vagy magját lefedje a szállítandó termék licencelési metrikájának megfelelően.
Az Ajánlatkérőnél rendelkezésre álló szerverek processzor paraméterei: Egy fizikai szerver 2
Intel processzorral, processzoronként 8 maggal rendelkezik; (Intel® Xeon® Gold 6234
Processor)
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban meQadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
.
Mennyiség
Cikkszam
Megnevezes
(db)
•

‚

vla:874006875
vla:874006832
vla:874006834

SUSE Linux Enterprise Server, x86 &x86-64, 1-2 Sockets cr12 Virtual Machines, Priority Subscription, 1 Year
SUSE Manager Lifecycle Management, x86 & x86-64, 1-2
Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 1 Year
SUSE Manager Monitoring, x86 &xSG-64, 1-2 Sockets or 1-2
Virtual Machines, Priority Subscription, 1 Year

~
006923

SUSE Unux Enterprise High Availability Extension, x86 & x8664, 1-2 Sockets with Inherited Virtualization, Inherited
Subscription, 1 Year

28
28
28

6

Az előfizetéseket NISZ Nemzet’ Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. „NISZ (AEEK)”
végfelhasználó névre kéijtik leszállítani.
A licencek egyenértékííségének feltételei, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti termékekre
ad ajánlatot:
—

LId 001:
LIC1 002:

LIC1 003:

LIC1 004:

LICI 005:

Gyártói tárnogat~ssaI rendelkező, nagyváfl&ati Linux disztnbúció;
Terméktámogatás életciklusa: Legalább 10 éves általános ± 3 éves
kiterjesztett gyártói támogatás legyen biztosított;
Legyen elérhető a disztribúcióhoz image management rendszer, amely

lehetővé teszi testre szabott operációs rendszer image-k eldállítását,
karbantartását Fizikai, virtualizák ás felhő kornyezetben;
Legyen hozzá elérhető olyan kozponti, online, kozosségi csomag készito
rendszer, amely kepes a meghatározott OS veiziokhoz ás architektuiakhoz
automatizált módon eloállítani a szukséges csomagokat;
I egyen képesa teljes opei.áeiós ‚ends7ene \ onatko;óan ‚iss7aállni
eg’ utoh~o ‚~me’t megfelelo kon7kztens ál]apothd Pl O’~. csomag.
‚ag~ kernel fi issííé~, konligui aeiós ‚áltu’lJL’bol’ uL~n:
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[ICi 006:

Tegye lehetővé az operációs rendszer teljes, konzisztens állapotának (bináris
állományok, konfiguráció, stb.) igény szerinti megőrzését és az arra történő
visszaállást (snapshot / rollback);
~
LIC1 007:
Legyen képes a sürgős, a kernelt is érintő biztonsági frissítések telepítésére I
a kernel leállítása nélkü~

LI Ci 008:

Dockerkonténertámo~~a~_

~

Kernel Virtual Macbhie (jy~J4~poatás;
L~0i~YASTadminisztrációs eszköz tárn~gatósa;
~
LIC2 001
Tavob ienclszer telepitesi kepesseg fizikai es virtuahs gepeken
t;~~
LlC2 002:
Szoflvercson~a~ol~csoportokba való gyűjtése és kiosztása;
LICZ 003
Szoflverek kozponti teijesztesenek lehetosege a kiszolgalok
UC1 010:

~
UC2 004:
Támogassa a fiissítések automatikus telepítését;
LIC2 005

Legyen kepes adm]ms7tratorok szerepkor alapu hozzaferesenek es

Legyen kéRes hardver- és szofiverleltár készítésére;
~ képes a ~
LIC4 001:
Tegye lehetővé magas rendelkezésre állás kialakítását fizikai vagy
virtuális szerverek fürtözésével (cluster);
LI C4 002
Tamogassa az alabbi furtozeshez hasznalhato Faji rendszereket
OCFS2 GFS2 cLVM2;
~
SEV 001:
Hibabejelentés lehetősége:
[lC3 001:

-..-

.

~..

.

hét minden napján 0-24 óra között;

.

írásban, telefonon vagy weben történő bejelentés lehetősége;

Hibabejelentés visszaigazolása:
.
o
o

“i-es súlyossági szint” (kritikus): 1 óra
“2-es súlyossági szint” (súlyos): 2 óra
“3-as súlyossági szint” (közepes): 4 óra

.
“4-es súlyossági szint” (alacsony): következő munkanap
Mh~muml2 hónap jótállás;

2.3
2.3.1

Hibák besorolása
Kritikus hiba (Severity]. Critical)
-

A rendszer éles üzemű. rendeltetés szerinti működése nem biztosított, szolgáltatásai nem
érhetőek cl. kerülő megoldással a működés nem biztosítható.
23.2

Súlyos hiba (Severity2

—

High)

A rendszer rendeltetés szerinti működése korlátozott. fontos funkciók elérése nem lehetséges.
kerülő megoldással a működés biztosítható.
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Közepes hiba (Severity3

—

Medium)

A rendszer rendeltetés szerinti működésében kisebb mértékű rendellenesség fordul elő, a
használhatóságot nem korlátozza.
234 Alacsony súlyosságú hiba (Severity4

—

Low)

A rendszer működése biztosított, információ Vagy dokumentációt érintő kérés Vagy fejlesztési
igény.

3 Menedzsment szoftver t&epítése és konflgurá~ása
A kiépítendő rendszernek biztosítani kell a NISZ üzemeltetésében lévő SUSE rendszerek
központi menedzsmentjét multi-tenant módon. Legyen lehetőség arra, hogy egyes tenant
okhoz (bérlők) tartozó környezetek és szerverek, azok konflgurációja egymástól szeparált
módon történjen. A megvalósítandó rendszernek skálázhatónak és szabványokon alapuló
kommunikációs csatornákon kell alapulnia, valamint a rendszer elemeinek dinamikusan
bővíthetőnek kell lennie, amennyiben a terhelés megnő.
Kezelendő szerverek száma: maximum 1000 szerver kiszolgálást kell, a rendszernek
biztosítania.
Kezelt tenantok száma: legalább 2 tenant-ot kell kialakítani, nielyekbe a szerver csoportok
kezelhetőek.
Kezelendő disztribúciók: SLES 12 SP4+; SLES 15 SP1+
Adminisztrátorok száma: a későbbiekben specifikált szám, de legyen lehetőség minimálisan
minden kezelt tenant-hoz különálló adminisztrátort létrehozni.
A kialakítás során a megoldást két telephelyre geo-redundáns módon (két telephelyen, aktív
passzív) kell kialakítani.
SLA elvárások az alábbiak a rendszer tekintetében:
Nyitvatartási Idő
Minden nap 0:00 24:00
Rendelkezésre áHási idő
Eves 99%
Helyreállítási Idő (RTO)
24 óra
Helyreállítási célkitíízés
24 óra
(RPO)

—

—

Az Ajánlatkérő inüastruktúra szolgáltatás keretében az alábbi technotógiákat és hardver,
szoRver komponenseket tudja biztosítani a feladat elvégzéséhez, melyet az Ajánlattevő a
rendszer implenientálásához felhasználhat:
a

o
a

•
a

Két telephely, redundáns összeköttetéssel;
VMware virtualizáció, VMware vSphere 6+;
Az Ajánlatban szereplő operációs rendszer használandó;
Számítási kapacitás telephelyenként: ‘10 vCPU (1:3 arány), “128GB memória (Egy virtuális
szervernek maximálisan 16vCPU és 128GB RAM ajániható ki.)
Tárolási kapacitás telephelyenként: EMC VMAX 3 400K-ról kiosztva ‚1TB lemezterület; (Tároló
replikáció ás NAS funkcionalitással.)
PS típusú perimeter eszköz az alábbi képességekkel:
c SPI (Stateful Packet Inspection), állapottartó csomagszúrő tűzfal;
051 Layer 7 (alkalmazás réteg) proxy működés, protokoll megfelelőségi ellenőrzéssel;
: WAF (Web Application Firewall) képesség;
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o

o

Alapszintű (ráták szabályozásán alapuló), Illetve kifinomultabb DoS és OD0S védelmi
képesség;
o Hardveres SSL gyorsítás;
o ADC (Application Delivery Controller), terheléselositó funkciók, szolgáltatások
Pub likációja;
o SSL alapú távoli kliens elérés (Remote Access VPN);
IBM mentési megoldás, IBM Spectrum Protect mentőszoftverrel; (Image és kllens alapú
mentési megoldást támogat’)

A rendszer tervezése és implementálása során a következő feladatokat kell elvégezni:
•
•
o
a

•
o

o

•

SUSE Manager kialakítás tervezése, rendszerterv készítése;
Multitenant SUSE Manager kialakítása;
Telepítési és üzemeltetői dokumentációk elkészítése;
Operációs rendszer fölötti telepítésekben való aktív közreműködés az Ajánlatkérő
szakembereivel együttműködve, szoftver komponensek optimális paraméterezései;
o Menedzsmentrendszer kialakítása;
Mentési stratégia kialakításában való közreműködés;
o Konzisztens és támogatott mentési stratégia implementálása;
Rendszermenedzsment és felügyelet kialakítása,
o Monitorozási pontok definiálása és a paraméterek átadása az Ajánlatkérőnél
megtalálható PVSR monitorozó rendszer felé;
o Monitorozási pontokhoz induló határérték megadása;
o A naplóbejegyzéseket az Ajánlatkérőnél meglévő naplógyűjtő felé kell továbbítani
valamilyen szabványos, például syslog formátumban;
Funkcionális tesztek elvégzése;
Oktatási tevékenységek elvégzése;

Leszállítandó dokumentumok;
Rendszerterv, a „5.1 Rendszerterv” fejezet alapján;
Telepítési és üzemeltetői dokumentációk, a „5.2 Telepítési dokumentum” és a „5.3
Üzemeltetési dokumentációk” fejezet alapján;
Oktatási tematika, oktatási anyagok;

o

•
o

Üzemeltetői oktatások

3.1.

Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges
valamennyi eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő maximum 20 szakembere
részére. Az oktatásnak minimum 3 naposnak (8 óra/nap) kell lennie, magyar nyelven kell
tartani. Olyan képzés szükséges, mely során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás
karbantartásához, napi üzemeltetéséhez szükséges szaktudást teljeskörűen adja át.
Legalább alábbi tartalommal kell megtartani:
Üzemeltetői oktatás:
o Paraméterezés, konfigurációs beállítások;
o Méretezési, bővítési, telepítései eljárások;
o Monitorozás, hibakeresés feladatok;
o Napi szintű tevékenységek;
A munkavégzés és a projekt folytonosságának biztosítása érdekében az oktatások legalább két
azonos tartalmú (összesen 2 alkalom, alkalmanként maximum 10 szakember és minimum 3
-

nap)

—

részletben kerüljenek megtartásra.
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Az oktatási anyagot és a tanfolyam tananyagát elektronikus (PDF) formátumban is át kell
adni az esetleges későbbi, házon belüli oktatások biztosítása érdekében. Az oktatási
anyagokat olyan feltételek mellen kell biztosítani, hogy az Ajánlatkérő saját céUai érdekében
azokat korlátozás nélkül visszajátszhassa. Az oktatáshoz nem tartozik vizsgázás, vagy
bármilyen számonkérési rendszer.
A tantermi oktatáson kívül amennyiben azt Ajánlatkérő igényli, az Ajánlattevőnek be kell
vonnia Ajánlatkérő szakembereit a telepítés /üzembe helyezés folyamatába. (On the Job)

4 TeUesítéss& kapcs&atos f&adatok
Nyertes aján~attevő feladatai

4.1
°

Leszállítandók

4.2
o
o
o

4.3

„2” fejezetben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása.
„3” fejezetben előírt rendszer impiementálása.
„3.1” fejezetben leírt oktatási tevékenység elvégzése.

Licenc igazolások.
„5” fejezetben szereplő dokumentumok leszállítása.
Hozzáférés a gyártó szoftverfrissítési csatornáihoz, weboldalaihoz.

Jótáflási feltételek

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező
teljes-körű, minimum 12 hónap jótállást. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az
időpontja.
Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó teelmikai
dokurnentációiboz. hibalistákhoz, szofiverfrissítéseihez;

5 Dokumentumok tartalmi ehvárásai
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat
elektronikus (szerkeszthető, nem szkernielt) formában magyari kell átadnia. A
dokurnentációnak meg kell felelnie a 41/2015 BM rendeletnek. Az Így elkészített
dokumentációkat Ajánlatlcérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.
5.1

Rendszerterv
o

Rendszer-architel(túra ás működés bemutatása
o A rendszerfunkcionalitásának, működésének rövid, bevezető jellegű leírása;
o Az alkalmazás modellje (p1.: kétrétegű kliens/szerver, batch feldolgozás);
o Logikai architektúra terv:
A rendszer fő komponenseinek ás kapcsolódási pontjainak bemutatása: ábra +
ábramagyarázó szöveg;
o Alkotóelemek (modulok) és kapcsolataik, szerepük szöveges leírása;
o Szoftverkörnyezet (p1.: operációsrendszerek, adatbázis-kezelók, üzenetvivók,
függvénytá rak);
o Hálózati terv, tűzfalszabályok;
o Jogosultságkezelés;
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Mentések;

Telepítés~ dokumentum

5.2

Az éles üzembe helyezés és tesztrendszer felépítésének lebonyolításához kapcsolódó
tevékenységeket tartalmazó dokumentum a következő tartalmi elemekkel:
a
a

Ajánlott hardverkövetelmények meghatározása
Kapcsol6dó egyéb rendszerek, rendszerkomponensek kapcsolatainak és konfigurációjának
leírása:
a
A telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma;
a
Diszkterületek megosztása;
a
FájI rendszer típusa, mérete;
a
A telepítés szükséges előfeltételeinek, a telepítendő egyéb szoftverkomponensek leírása;
a
A telepítés lépéseinek pontos leírása;
a
A telepítés utáni konfigurációs feladatok leírása;
a
Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása;
a
Az alkalmazás konfigurációja során használható Összes konfigurációs paraméter leírása;
a
Az alkalmazás eltávolításának lépései;
a
Milyen funkcjonalitás tesztelésével lehet ellenőrizni a telepítés sikerességét;

Üzemeltetési dokumentáciák

5.3

Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges
tevékenységeket tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:
a

a
a
a
a
a

a
a
a
a
a

Alkalmazás és az azt működtető szervereken szükséges jogosultságok meghatározása
üzemeltetési feladatokhoz:
o A működéshez szükséges általános üzemeltetési feladatok leírása;
o A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések;
o A naplóállományok helye, kezelésükés ellenőrzésük módjai;
Eseménynapló ás alkalmazás naplózási beállítások és paraméterek leírása;
Frissítések típusai és rendszeressége;
o A frissítések telepítésének lépései;
A zavartalan működéshez szükségesek, rendszeresen végzendő feladatok leírása;
Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának
megadásával;
Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a teljesítmény optimális szinten tartásához;
Konfigurálás;
Menedzsment funkciók ismertetése;
Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai;
Archiválás;
Váratlan események kezelése;
Hibaelhárítási forgatókönyvek:
o Az űzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása
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Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
„Kormányzati Adatközponíba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Operációs rendszer licencek biztosítása (EFOP-1.9.6
Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések c. projektek vonatkozásában)”

Cikkszám
(Termékazonosító)

Termék (szolgáltatás) megnevezése

II
‚

Mennyiség,

mennyiségi
egyseg
‚.

Nettó egységár
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

Licencek szállítása

vla:874-006876

SUSE Linux Enterprise Server, x86 &
x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited
Virtual Machines, Priority Subscription, 1
Year

30 db

688 300

20 649 000

vla:874-006836

SUSE Manager Lifecycle Management,
x86 & xSő-64, 1-2 Sockets with
UnlimitedVirtual Machines,
PrioritySubscription, 1 Year

30 db

88 000

2 640 000

vla:874-006838

SUSE Manager Monitoring, x86 & x8664, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual
Machines, Priority Subscription, 1 Year

30db

44 100

1 323 000

SUSE Manager Server, x86-64, 1

1 db

2 289 600

2 289 600

vla:874-005942
~

Instance, Priority Subscription, 1 Year

01da128/38

vla:874-006875

SUSE Linux Enterprise Server, x86 &
x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual
Machines, PrioritySubscription, 1 Year

28 db

343 000

9 604 000

vla:874-006832

SUSE Manager Lifecycle Management,
x86 & x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual
Machines, Priority Subscription, 1 Year

28 db

44 100

1 234 800

vla:874-006834

SUSE Manager Monitoring, x86 & x8664, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines,
Priority Subscription, 1 Year

28 db

22 000

616 000

6db

163100

978600

14 000

11 648 000

SUSE Linux Enterprise High Availability
Extension, x86 &x86-64, 1-2 Sockets with

vla:874-006923

Inherited Virtualization, Inherited
Subscription, 1 Year

Mcncdzsnient szoftver telepítése és konfigurálása, üzemeltetői oktatások
NLICSZOLGO5
Tanácsadás
832 óra

I

Összesen ár (nettó)

50 983 000

I

Közbeszerzési díj

I

Áfa kulcs

I

2%

I

Ft (nettó)

I

1 019 660

27%

I

Áfa Ft

I
I

14 040 718

j

Bruttó összesen ár Ft

Oldal29/38

66 043 378

I

I
I
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-10$1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

I

Hely:

Vállalkozói Szállító cé~ neve:
Megrendelő;
HISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

I

Dátum:
~ Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)
(a TIB jóváhagyója)

I

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.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterütetnek 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:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia. kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő kép’ iselője (2)

.

451)

421)11

II’l F’’i ‚i
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Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
1117 Budapest, Budafoki út 97.
01-09-461038
12048898-2-43
Nemes Csaba Zsolt ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt WSH Kit. a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t
haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy avalótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

I)

202SLi~QJt
Sz~~AirAgrEcHN,~I
Bur.~;,.t’i.
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‘tn

;

~
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~ ‘ ;

~:

/
Csaba Zsolt

..

“

ugyvezeto
WSH KR)

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) we állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az envházi
Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam Vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan belföldi va~’ külföldi Jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba~ tulajdonosi szerkezete, a pén~nosás és aterrorizinus űnanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) we Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel. amellyel
Magyarorszdgnak a kettős adózlatás elkerüléséröt szóló egyezménye van.
be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
b’/) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati
joggalbirójogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha). hh) és be) alpontszerinti
feltételek fennállnak;
c~ az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő fl~ltételeknek:
cc) vezető tisztségviselöi megisinerhetök,
eb) a civil szervezet ás a vizitársttlat, valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel.
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési ás Pejlesztési Szervezet tagállamában Vagy olyan államban van, amellyel Xtagvaroi’szág,,ak a
kettős adóztatás elkertiléséről szóló egvezménve vail;
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5. számú melléklet a

nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAmÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH Kfl.
Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelösségű Társaság
Céaieavzék szám, EV szám, működési engedély’ szám. bírósági nyilvántartási szám. egyéb 01-09-46 1038
01-09-461038 szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 12048898-2-43
Ka pesolattartó adatai
Név :Kruk Melinda

Uniós adószam: HU12048898
Beosztás: kereskedelmi menedzser

Telefonszám:+36-20-335-9l 99
E-mail cím: kozbeszerzes@wsh.hu
Cím
Székliely (ország, irányítoszám, város, utca, házszám): 1117 Budapest, Budafoki ut 97.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is M kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégnév: WSI-1 Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: MKB Bank Nyrt.
Bankszámla száma: 10300002-20378729-

Bankszámla devizaneine: HUF

00003285
Kulonos adozasra vonatkozo rnformacuol’ (adozasra vonatkozó torvenyek alapjan, az irrelevans
sorban NEM-et kel! beírni, amelyik sir vonátkózik ii partuerre, ott IGEN-t) :
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.* (1)~:
XIII/A. fejezet, 169. * (h)]: NEM elszámolás ~áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, 169. ~ (p,gj]: IGEN
Fordított adózás [áfa tv. 169.*
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
(ii)]:
fejezet]: NEM
lv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
NEM
NEM
KATA [2012. évi CXLVII.
töry~~ NEM
Kel

KWA [2012. évi CXLVII.
é~j NEM

EVA [2002. évi XLIII. (örvény]:
NEM

Budapest. 2020.10.14.
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KM teljesülésigazolás

TeljesOlési összegek

F

KM keretösszege

Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft)

6000000000

5048 329 955,94
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Eljárás teljesülése
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8. számú melléklet a

.

nyilvántaitási számú szerződéshez

34-NY6 Licencinforrnációs adatlap 7.0
Licencinformációs adatlap

LI EN ‘T DOÁLT LKITLTENDŐ
N3 ilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

________________________________________

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

Terméldnformácjók
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EIJR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):
Metrika:
.

Szoüverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés &issítésrejogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Installation
Processor
Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap
Igen
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem
[Nem

r

Nem
Nem

L Nem

Dátum
Liceneátudó vagy gyártó eégsieiő aláírása
Oldat 3o

$8

Server ± CAL
Egyeb
‚

S

NISZ

34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0
Kitöltési útm ittató

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám; a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter. SAP DM5
azonosító)
Számlaszáni (adóügyi): liceneátadó 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 cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapesolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szotiverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Terméldaformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoavertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószánia.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partrnimber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoflvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. I-lUll, EUR, USI»: A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (évJió.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék liccncelésére vonatkozó nyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok davabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben \ álasztandó. amennyiben az
adott szer’ erterinéket Szer’ er és kliens alapon lieeneeljük
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Processor: Abban a.z 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 felsorolásbai~ nem ilieszkedik.
Szoftverkövctés vagy tennékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő lieenc szoűverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés üissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverktjvetés időtartama (niaintenauce valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előlizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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