
Szerződés nyilvántartási szám:.

AI~ÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„BE projekt - Országos videókonferencia rendszer - Videokonferencia rendszer bővítéséhez
kapcsolódó licence bővítés beszerzése”

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
Zrt., Azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
041633, adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-
00000001 képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a:

T-Systems Magyarország Zrt. (Azonosító: 100141, székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 36., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-044852,
adószám: 12928099-2-44, bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003, képviseli: Lengyel Pé
ter és Barta László), mint Eladó

(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (DKÜ Zrt.) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
ról, valam int a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kor
mányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.
27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján „BE projekt -

Országos videókonferencia rendszer - Videokonferencia rendszer bővítéséhez kapcsolódó li
cence bővítés beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (további
akban: Kbt.) második része szerinti, nyílt, uniós közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszer
zési eljárás) folytatott le (az eljárást megindító felhívás azonosítószáma: 2020/S 169-408753). A
DKU Zrt. a közbeszerzési eljárást járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásával, a Vevő, mint
ajánlatkérő javára eljárni jogosult szervezetként folytatta le, azzal, hogy az eljárás eredményeként
kizárólag a Felek között kerül sor szerződéskötésre és a DKIJ Zrt. sem saját, sem az érintett szerve
zet javára szerződést nem köt. A közbeszerzési eljárást lezáró 2020.10.16-án megküldött összege
zésében Vevő az Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel közöttük az alábbi
szerződés (továbbiakban: Szerződés) jött létre.

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. Amennyiben
valamely, a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére vagy a Felek közötti vitás
kérdésre a jelen szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelkezéseket, akkor a vita el
döntésére — az alábbi sorrendben -

- a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a
o a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban,
o az ajánlati felhívásban és
• a Dokumentációban,

- Eladó ajánlatában
foglaltak az irányadóak.
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1. A szerződés tárgya, értéke

1.1. Vevő megrendeli és megveszi, Eladó eladja és leszállítja a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő- és a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott licenceket, amelyek vonatkozásában egyúttal 12 hónap
teljeskörű gyártói támogatást (továbbiakban: support) biztosít a jelen szerződés I. számú
mellékletében meghatározott tartalommal.

2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

2.1. Eladónak Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket Jelen szerződés
hatályba lépésétől számított 60 napon belül kell Vevőnek átadnia Jelen szerződés 4.1 és
5. pontjában meghatározottak szerint.

2.2. A Szerződést a Felek határozott időre kötik. A Szerződés annak mindkét fél általi aláírása
napján lép hatályba és mindkét Fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

2.3. Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

3. A teljesítés helye

3.1. Eladónak ajelen szerződés 4.1. pontjában előírt igazolásokat és nyilatkozatokat elektronikus
formában, Vevő licensz(á~nisz.hu és LicenceAdmín(á~nisz.hu. valamint Vevő szakmai kap
csolattartásra kijelölt személyének e-mail címére kell átadnia. A mennyiségi átvétel helye
Vevő 1135 Budapest, Csata u. 8. szám alatti telephelye.

4. A teljesítés módja

4.1 Eladó köteles a Jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott e-mail címre megküldeni:
- a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek jogszerű és

rendeltetésszerű használatához valamennyi dokumentumot, a Jelen szerződés keretében
szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (jelen szerződés 6. számú
melléklete tartalmazza), (amennyiben szükséges) az aktiválási kódot és a licencek
regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni ajogszerű
használathoz szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot és gyártói
támogatásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos
használathoz szükséges minden feltételt, dokumentumot a felhasználói szintű
hozzáférhetőség mértékéig és mennyiségben. Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére a teljesítés során megadni.

4.2 Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatait
teljesíteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint. A
teljesítéshez magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben Eladó jelen szerződés teljesítésében
közreműködő szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben



szaktolmács biztosítása Eladó kötelezettsége és költsége.

4.3 Alvállalkozók i~énybevételére vonatkozó előírások:

4.3.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 5. számú melléklete 1. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 5. számú melléklete
2. pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett alvállal
kozók) köteles igénybe venni.

4.3.2 Ajelen szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit
is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető
meg, ha Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak
az alkahnassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel együtt felelt meg.

4.3.3 A 4.3.2 pont szerinti, új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt
írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállalkozó nevének,
székhe]yének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó
feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell (vagy az érintett alvállalkozó
nyilatkozatát kell benyújtani) arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll
a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során
Eladónak igazolnia kell a 4.3.2 pont szerinti elvárások teljesülését.

4.3.4 Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében ne
vesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni ajelen, 4.3. pont előírásainak
betartása mellett. További — a 4.3.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó — alvállalkozó
teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésben való közre
működése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevé
nek, székhelyének vagy lakcíinének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során el
látandó feladatnak a megadásával), és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni (vagy érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani) arról, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó
nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.3.5 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésé
ben már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét
(lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az
időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közreműködése a szerződés
teljesítésében — a 4.3.2 pontban, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint —

kötelező, Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani a 4.3.3 pont
szerinti dokumentumokat.

4.3.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalko
zókban bekövetkező, jelen (4.3) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerző
désmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

4.3.7 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó Számára olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell
Vevőt a késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról abban az esetben is,
ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont sze
rinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 8. pontjában foglaltak alkalmazását.

4.3.8 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 vár
ható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

4.3.9 Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont szemé
lyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába ter
heli.

4.3.10 Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha magajárt volna el. Ha Eladó a 4.3 pontban szabályozottak megsértésével von
be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e sze
mély, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.3.11 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni (Kbt. 136. ~ (1) bekezdés b) pont).

4.3.12 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

4.3.13 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meg
hatalmazást, amely jelen szerződéshez 7. számú mellékletként került csatolásra.’

5. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.1 Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott termékeket,
licenceket, mennyiségi átadás-átvétel keretében veszi át a 3.1. pontban megjelölt helyszínen.
Ajelen szerződés keretében átadott termékek átadás-átvételéről minden esetben átadás-átvé
telről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen 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,
- sz átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása, melyekre Vevő az átvételt

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

- Felek képviselőinek aláírása.

5.2 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy Eladó a licencek rendeltetésszerű
és jogszerű használatához szükséges 4.1. pont szerinti dokumentumokat elektronikus úton
átadta-e.

5.3 Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljeskörűen adta át adott szoftver
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

5.4 Az átvétel megtagadása esetén, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját.

5.5 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

‘ Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha az Eladó ktlltóldi adóilletöségű.



Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható
időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.6 Vevő ajelen szerződés 4.1 pontban meghatározottakat tartalmazó e-mail kézhezvételét kö
vetően 5 municanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó ajelen szerződés 2.
Számú mellékletében meghatározott licenceket és a hozzájuk tartozó teljeskörű gyártói tá
mogatást (supportot), az azokhoz való hozzáférési jogosultságot megfelelően biztosította-e
és ezt követően, a mennyiségi átadás-átvételi eljárás napját egyezteti Eladóval.

5.7 Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket ás a hozzájuk tartozó supportot
nem teljeskörűen biztosította (azaz a Jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározottakat nem
teljeskörűen adta át), erről haladéktalanul értesíti Eladót azon az e-mail címen, amelyről El
adó a Jelen szerződés 4.1 pontja szerinti dokumentumokat megküldte. Eladó az értesítést
követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés 4.1 pontjában foglaltak szerint teljesíteni.

5.8 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következ
ményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított
jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minősé
gát tanúsítják.

5.9 Felek kijelentik, hogy Jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

5.10 Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.11 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól do
kumentumot, amely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

5.12 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6. Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítása

6.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott lieenceket és a hozzájuk tartozó supportot teljeskörűen bizto
sította ás az átadás-átvétel sikeresen lezárult.

6.2. Eladó, a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításához kapesolódóan, a teljesítés keretében, ha
ladéktalanul köteles Vevő részére átadni az alábbiakat:

- jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek és gyártói terméktámo
gatás sikeres átadás-átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv (Felek által aláírt pa
pír alapú formában),

mely(ek) átvételét követően Vevő, a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn
belül kiállatja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú
melléklete tartalmazza, továbbiakban: Tm.)



6.3. Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a 6.2. pont
ban meghatározott dokumentumot megfelelő formában átadta, úgy haladéktalanul, de legké
sőbb a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül - kiállítja a TIB-et.

6.4. Vevő 1 db TIB-et bocsát ki.

6.5. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a 6.2.
pontban meghatározott dokumentumot nem vagy nem teljeskörűen, illetve nem megfelelő
tartalommal biztosítja.

7. Árak, díjak

7.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.

7.2. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 354.960.500,- Ft ± AFA, azaz
Háromszázötvennégymillió-kilencszázhatvanezer-ötszáz forint ± általános forgalmi
adó.

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

7.4. A 7.2 pontban meghatározott ellenérték tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatban Eladónál Felmerült valamennyi díjat és költséget.

7.5. Ajelen pontban meghatározott ellenérték a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő,
nem módosítható.

7.6. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg.

8. Fizetési feltételek

8.1. Eladó ajelen szerződés alapján őt megillető díjra számla ellenébenjogosult, amit az Eladó a
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

8.2. Eladó jelen szerződés teljesítésről egy darab számla benyújtására jogosult.

8.3. Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult.

8.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, őt megillető díj a Kbt.
135. * (1) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását követően
kiállított számla ellenében, a számla Vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül, banki
átutalással kerül kifizetésre. A számla kötelező melléklete együttesen a Teljesítést Igazoló



Bizonylat, az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példánya, továbbá a Jelen szerződés
keretében szállított licencekre az Eladó által kitöltött és aláírt Liceneinformációs adatlap
(6. számú melléldet). Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az
ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak.

8.5. Az Eladó előleget nem kérhet és az előre fizetés sem megengedett.

8.6. Eladó tudomásul veszi, hogy 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 el a kifizetés során.

8.7. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő központi iktató
címére (1389 Budapest, Pf.: 133) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi
elektronikus számla befogadását az e_invoiee@nisz.hu e-mail címre.

8.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a Vevő (HISZ Zrt.) nevét, címét és az általa megadott

belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számot, valamint a szerződés tárgyát,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (a továbbiakban: Ma tv.) 169. *-a és elektronikus számla esetén a 175. ~ szerinti
előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,

- fizetési határidőként a 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adó-

számát,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
- a számlán szerepeltetni szükséges a KSZ megnevezését: VIKI2 video-konununikációs

inftastruktúra központi licencek fejlesztése.

Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie:

- az Áfa tv. 175. ~-a szerinti előírásoknak; valamint
- EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szab

ványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

8.9. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől vagy a 8.7. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla
befogadó e-mail címére történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az
ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció
ideje.

8.10. Vevő teljesítési késedehne esetén Eladó a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult
késedelmi kamatra.

8.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, vagy bankszüneti napra esik, akkor a
Felek a következő banki munkanapot tekintik fizetési határidőnek.

8.12. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 8.7. pontban meghatározott címre (központi iktató vagy e-mail) nyújtja be, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.



8.13. 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.

8.14. 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.

8.15. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a
treasury(á~nisz.hu e—mail címre’

8.16. Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összeföggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontjai szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a) pont).

9. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Eladó késedelembe esik és késedelmi kőtbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért
felelős, a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig a jelen szerződés
2. számú mellékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást és supportot
teljeskörűen nem biztosítja (azaz a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározottakat Vevő
részére teljeskörűen nem adja át). A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett
késedelmes nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
- a késedelem 10. napjától napi 1 %.

A késedelmi kötbér alapja a szerződés nettó ellenértéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.

9.2. Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén, amennyiben a meghiúsulás olyan okból
következik be, amelyért Eladó felelős meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja (Jelen szerződés 10.3 pontja), vagy Vevő jelen
szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással érintett szerződésrész nettó ellenértéke. A
meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 25 %-a.

9.3. Vevő a kötbérigényéről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegétjogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésének betartásával.

9.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult
a kötbért meghaladó káránaic érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése
nem mentesíti a teljesítés alól.

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése



10.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

10.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,
ha:

a) Eladó a teljesítést Jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
c) jelen szerződés 4.3, 5. és 12. fejezeteiben szabályozott esetekben,
d) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
e) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

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

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

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

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

10.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

10.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

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

11. Felhasználói jogok, jogszavatosság

11.1. Eladó a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre a gyártó által meghatározott terje
delmű, a Műszaki leírást szerint részletezett 12 hónap teljeskörű gyártói támogatást (support)
biztosít. Eladó szavatossági és support felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók. A szavatossági idő és support idő kezdete a termék
sikeres mennyiségi átvételének (jelen szerződés. 4.1 pontjában meghatározottak teljesítésé
nek) az időpontja.

11.2. Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre
nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szofiverre vo
natkozóan a licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, a műszaki
leírásban és adott szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló fel
használási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont



szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről
biztonsági másolatot készíthet.

11.3. Vevő a jelen szerződés keretében szállított licenceket kizárólag a jelen szerződésben, vala
mint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy
amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket
tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő ajelen szerződés keretében
száHított szoftver licencet nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték
fejében átengedni. Vevő a szoftver licencről — biztonsági másolat kivételével — másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más sze
mély részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal megegyező
forráskódot hozzon létre. A szoftver licencek használata egységes termékként engedélyezett,
alkotórészeik nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

11.4. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi ter
méken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlá
tozza vagy akadályozza.

11.5. Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő tenné
kek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szer
ződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló —

rendelkezési j ogosultságokkal rendelkezik.

11.6. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésé
hez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlá
sát lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7. A jelen (11.) pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót je
len szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiú
sulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.

11.8. Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Vevő ellenjelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles to
vábbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát
és költségét.

12. Titoktartás és adatkezelés

12.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

12.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezehii, 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.



12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
Számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.

12.4. Felek megállapodnak, hogy Jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogyjelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át
Vevőnek.

12.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult — választása szerint - a Jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.

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

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

12.8. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16.
és 18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének
korlátozását, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat
azok kezelése ellen. A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés
megkötésének előkészítésével kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet
sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződéssel
kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

12.9. Felek rögzítik, hogy 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 CXR törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.



13. FeJek közötti kapcsolattartás, együttműködés a szerződés teljesítése során

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről:
Név: Bogó Viktor
Beosztás: vezető projektmenedzser
Telefon szám: ±3617957013
Mobiltelefon szám: +36304093345
E-mail cím: Bogo.Viktor~nisz.hu

Eladó részéről:
Név: Béres László
Beosztás: vezető értékesítési menedzser
Mobiltelefon szám: ±36 30 248 8656
E-mail Cím: beres.laszlo®t-systems.hu

13.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:

Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

és

Név: Ádám Csongor Zsolt
Beosztás: Fejlesztési ágazati igazgató

13.3. Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik
Felet Írásban tájékoztatni. A kapesolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett
változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

13.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben megküldött értesítés.

13.5. 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
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

13.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe.



Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

14. Vis Major

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

14.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződés-
szerű teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivat
kozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körül
mény okoz és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy sz erre okot adó körül
ményt elkerülje vagy elháritsa, így különösen:

a) tennészeti katasztrófák (villámcsapás, Rildrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás,járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rek

virálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások’

14.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul Írásban tájékoztatást adni és a tájé
koztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további
módjáról. Amennyiben Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak to
vább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és
teljes körű bizonyítása.

14.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása szerint — jelen
szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét
Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

15. Egyéb rendelkezések

15.1. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

15.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.

15.3. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a korábbj üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.



15.4. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden Olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről
a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

15.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefflggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

15.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

15.7. Ha bámwlyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
bogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy Ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Jelen szerződés 14 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 4 eredeti példányban készült,
melyből 3 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléldet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú mefléldet: A szerződés keretében leszállítandó termékek, azok egységára, ára (Eladó
ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. czúmú meflóldct: Eladó szcrződós aláírásakor ismcrt alvállalkozói
6. számú melléklet: Licencinfonnációs adatlap
7. izámú mclléldct: Eladó Kbt. 136. ~ (2) bckczdásc szcrinti mcghatalmazása~

Budapest, 2020 /0 Budapest, 2020. ..ZC.r~C

Bancsics Ferenc Lengyel Péter é~ ~arta László
Vezérigazgató üzletág igazgató és Prki4kt és szolgáltatás

NISZ Nemzeti Infokomniunikációs igazgat’
Szolgáltató Zrt. T-Systems Magyarország Zrt.
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1. számú melléklet a JQ~3. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

1. Áitalános elvárások

A NISZ Zrt. meglévő Országos videokonferencia központjába (továbbiakban: VWJ), a szolgáltatá
sok zökkenőmentes fenntartása érdekében az alábbiakban részletezett licencek beszerzését tervezi.

Az ajánlott termékeknek alkalmasaknak kell lenniük a NISZ meglévő VIKI videokonferenciainfra
struktúrájávaltörténő teljes körű együttműködésre.

Az alábbi tételek megajánlása szükséges:

Tétel Termékazonosító Termék név Mennyiség

1 LIC-SMP+ VUU MCU szoba hcence* 59 db

2 WOZWCOMCU- L1C Conforg konferencia szoba 90 db
licence

Carin rögzítő port licence 2

3 CARIN-365-097-LIC-CH- db Telepresence MCU szo- 25 db
2Oltol000-VIKI-1O bához (VIKI speeializededi

tion)

*A megadott termékazonosítójú licene a gyártónál a CISCO LIC-CMS-PAK azonosítójú licenccso

mag része, azonban tekintettel arra, hogy a konkrét igény a fenti táblában szereplő LIC-SMP+ azo
nosítószámú, virtuális szoba bővítő licene megajánlása, ezért az egyértelműség érdekében ez került
feltüntetésre.

A licencek megajánlása mellett 12 hónap teljes körű gyártói támogatás (support) megajánlása szük
séges a termék árába építve. (lásd 2.4. fejezet)

Jelen ajánlatkérés kapcsán érintett, az Ajánlatkérő meglévő VIKI központi rendszerének elemei (me
lyekhez a megajánlott licenceknek illeszkedniük kel»:

o Cisco Meeting Server
o Conforg Konferencia szervező
o Carin 365 UnifledCommunicationRecording

2. Részletes elvárások (egyenértékűségű követelmények)

2.1 V I Ki \ICU ~zoha licence (I. tétel)

A végberendezések videokonferencia hívási képességének biztosítása érdekében, az Ajánlatkérő VI
Klrendszerének CMS eszközébe MCU szoba-licence bővítés biztosítása.

• egyidejű (konkurens) szoba (MCU) támogatása: 59 db
o érvényességi időtartam: örök licence (határozatlan idejű felhasználási jog)
o a CISCO LIC-CMS-PAK termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű MCU szoba li

cence, mely a Cisco Meeting Server (szoftver verziói: 2.3.3) céleszközzel kompatibilis il
letve betölthető



2.2 Conforg konferencia szoba licence ~2. tétel)

A végberendezések videokonferencia hívási képességének biztosítása érdekében, sz Ajánlatkérő
VIKI rendszerének Conforg (konferencia szervező) eszközébe konferencia szoba licence bővítés biz
tosítása.

. egyidejű (konkurens) konferencia szoba támogatása: 90 db
• érvényességi időtartam: örök licence (határozatlan idejű felhasználási jog)
o a WOZ-WCO-MCU-1-LIC termékkel megeggyező vagy azzal egyenértékű Konferencia

szobalicence, mely a WozavezConforg konferencia szerverző (szoftver verziói: v2.0.O)
céleszkőzzel kompatibilis illetve betölthető

2.3 Grin 365 rögzítő port— licence (3. tétel)

A végberendezések videokonferencia hívási képességének biztosítása érdekében, az Ajánlatkérő
VIKI rendszerénekCarin 365 rögzítő eszközébe rögzítő port licence bővítés biztosítása.

. egyidejű (konkurens) rögzítő port támogatása: 50 db
(ez a mintakonjigurációban 25 db licenccel érhető cl)

o céleszköz: Carin 365 UnifiedCommunicationsRecording, szoftver verzió: 9.7.2925.1101
o érvényességi időtartam: örök licence (határozatlan idejű felhasználási jog)
. a CÁRIN-365-097-LIC-CH-2Oltol000-VIKI-10 termékkel megeggyező vagy azzal egyen

értékű rögzítő port licence, mely a Carin 365 UnifiedCommunicationsRecording (szoftver
verzió: 9.7.2925.1101) céleszközzel kompatibilis illetve betölthető

2.4 ~ltalános gyártói támogatás elvárások

A gyártói support támogatás (support) minimum követelményei a következők:

. gyártói hibajegy kezelő rendszer, a hibák és termék támogatási igények fogadására
o teljes körű gyártói támogatás, a termék mennyiségi átvételétől számított 12 hónapon keresz

tül
o a gyártónak telefonos, email és WEB alapú csatornákat kell biztosítania a hibabejelentések

és termék támogatási igények fogadására
o a hibabejelentést a hét minden napján, napi 24 órában, míg a termék támogatását munkana

pokon 8:00-17:00 között kell biztosítania
. a hibabejelentés és termék támogatási igények feldolgozását (előző pont figyelembevételé

vel) 4 órán belül meg kell kezdeni és a tett intézkedéseket vissza kell igazolni a bejelentő
felé

o 24 órás közvetlen hozzáférés a Gyártó szakértőihez, akik segítenek a felmerülő problémák
megoldásában

. sz érintett termékekhez kiadásra kerülő szoftverftissítésekhez, hibajavításokhoz, gyártói
tecimikai dokumentációkhoz, E-Learning anyagokhoz hozzáférést kell biztosítani, közvetlen
letöltési lehetőséggel

16



2. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

A szerződés keretében leszállítandó termékek, azok egységára, ára
(Eladó ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap)

. ‚ ‚ . ‘ . ‚ Nettó e°~sé°ír .‚„‚Tetel Icrinekazonosito Termek nev Mennyiseg (db) (fl) & \etto osszar (Ft)

1 HC-SMP+ VIKJ MCU szoba licence 59 3 227 000 190 393 000

2 WÚZ-\VCO-MCU-l-LIC Confoi~ koiSerencia szoba licence 90 575 000 51 750 000

Citin rö~ít int l~T1~~ ‚ db
~ ~‘ 1

~ OltotOOflU-tO Telepresence MCUszobdboz(VIIU 25 4 512 700 112 817 500
specialized edition)

Mindösszesen nettó aján]ati ár: 354 960 500
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3. számú melléklet a 1Q2&. nyilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-l0S1 Budapest, Csokonai utca 3.

N I s z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozó/ SzáHító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: NISZ Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs Szol- (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
gáltató 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 Meg
rendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak sze

rint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (száHítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., mi
nőségvizsgálatijkv., 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: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

IS
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• 4. számú melléklet a .2Q/M.~’~. nyílvántartási számú
szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzeknek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő T-Systems Magyarország Zrt.
Részvénytársaság

Cé~iegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó);
Cg. 01-10-044852

Adószám: 12928099-2-44 Uniós adószám: HU 12928099

Kapcsolattartó adatai

Név: Béres László Beosztás: vezető értékesítési szakértő

Telefonszám: 06 1 452 1400 E-maU cím: beres.laszlo®t-systems.hu

Cim
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányílószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is Id kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország irányítószám, város, utca, Jiázszám): 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10918001-00000068-73830003 HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-el kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.~.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
NEM fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
169.~.(n)]: IGEN fejezet]: VI. fejezet]: IGEN
Milyen tevékenység alapján: NEM Milyen tevékenység alapján:
Epítési-szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM NEM
NEM

I’~ ~ÁÁÁÁ/J
Dátum: Budapest, 2O2O..~ ~~

T•s’L
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A nyertes ajánlattcvő jelen szerződés aláurásakpr ismert alvállalkozói

1. A lcőzbeszerz&ú eljárásban nevesített alvúllallcozó(k):

A 4~1:~’4C.t~ t~: i.i..c.~ .. 1.z..t. ~...t.:

.2020.

Aláírás

20

~e
a) AlváHailcozó neve’.
ALvállalkozó szél±elye/eíme’.
Alvállaflcozó feladata’.

b) Alvúllalkozó neve’
PdváHalkozó székhelye/elme’
Alvúllalkozó feladatw

Nyilatkozom, hogy ajolen pontban nevesított alváHaHcozóQ~ nem áll(nak~ a icözboszorzési
eljárés során előírt kizáró okok hatálya alatt.



sat

....
N I S Z 6. számú meHéklet a Á9’~QL. nyilvántartási Számú szerződéshez

34-NY6 Licencmformációs adatlap 8 0
Licencinformációs adatlap

____________ LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ __________

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám:

Számlaszám (adóügyi). _____________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

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

Termékinformációk __________________________________

Licenc jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése: __________________________________

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisége: ___________________________________

Licenc csoport neve: _____________________________________

Licenc mennyiség: _____________________________________
Szoftver/licenc státusz

Aktív: Ige Ne

. Ige Ne
Kiosztott: n m

Termék egységára ___________________________________

Devizanem (Pl HUF, EUR, USD). ________________________________

Közbeszerzési díj (%): _____________________________________

Licenc kezdődátuma (év hó.nap): _________ _____________

Instal- Use Server +
lation rs CAL

Metnka:
Proces- Cor ‚Egyeb
sor e

. . ‚ ‚ . NeSzohverkovetes vagy termekfnssites: Igen m

..‚‚ . NeSzoftverkovetes fnssitesrejogosit: Igen m __________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid év.hó.na
from-to): p __________________________
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Előfizetés (subscription): Igen

‚‘ ... év.hó.naElofizetes ervenyessegi ideje:

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross cdi- Ne
. . Igen

tion rights): m
Korábbi verziók használatának lehetősége (downg- Ne

. Igenrade nghts): m

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Ne

Kitöltési útmutató

)Vvi/vántartási ada/ok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8 azono
sító)

Számlaszám (adóügyi): lieencátadó 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 Ii
cencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhe
tősége.

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

Tennókinfönnáeiók

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált meg
nevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált eikkszáma (p1.: SKU, Part-
number stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése ás verzió-
száma.

Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói met
rika szerint.

Licenc csoport neve: A licenecsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
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Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Szo~ver/licenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megje
lölve.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

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

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

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben
az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

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

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb; Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékírissités: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít; Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

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

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös lieene.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

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

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

23



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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7. számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó Kbt. 136. ~ (2) bekezdése sze~nti mcghatalmazása4

Kizárólag abban azesetben lesz a szerződés része, ha az Eladó külfáldi adóilletöségű.
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