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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről az
ETIÁM Korlátolt Felelősségíí Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.
Levelezési cím: 6723 Szeged, Brüsszeli krt.7.
Cégjegyzékszám: 06-09-022480
Adószáin: 24909’707-2-06.
Bankszámlaszám: 10102842-29773000-01005002
Képviseletében eljár: Nagy Szabolcs ügyvezető
mint eladó, a továbbiakban: Eladó,
együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel
Preambulum
Vevő „Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához
Microsoft licencek biztosítása az EFOP-1.9. 6-16-201 7-00001 Elektronikus egészségügyi
ágazati fejlesztések és a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-201 7-00051 Az egészségügyi ellátási
rendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projektek
vonatkozásában- US rész” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLHI. törvény
(továbbiakban: Kbt.) 112. ~ (1) bekezdés b) pontja alapján (a Kbt. 113-l 14.*-ában foglalt
eltérések alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás)
folytatott Ic. Az eljárásban Eladó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó
ajánlatot, így Vevő 2020.12.12-én megküldött összegezésében Eladót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel Felek ajelen adásvételi szerződést kötik.
Felek közötti jogviszony tartalmát jelen 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 rendel
kezéseket:
a végleges közbeszerzési dokumentumokban. azaz a
• a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban,
az a3ánlati Felhívásban és
o
a Dokumentációban
Eladó ajánlatában
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foglaltak az irányadóak.

1.

A szerződés tárgya, értéke

1.1. Vevő megrendeli és megveszi, Eladó eladja, leszállítja a Kormányzati Ádatközpontba
szükséges,jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek
megfelelő, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket. Eladó
továbbájelen szerződés 2. szám mellékletében meghatározott licencekhez köteles 24
hónap terméktámogatást biztosítani jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott tartalommal.
2.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

2.1. Eladónak jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket jelen
szerződés hatálybalépésétől számított 60 napon belül kell Vevőnek átadnia jelen
szerződés 4.1 pontjában meghatározottak szerint.
2.2. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Á jelen szerződés annak mindkét fél
általi cégszerű aláírásával lép hatályba. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen
szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.
3.

A teljesítés helye
Eladónak jelen szerződés során elektronikusan a licensz(ü~nisz.hu e-mail címen és a
licenceadmin(~nisz.hu e-mail címen kell teljesítenie.

4.

A teljesítés módja

4.1

Eladó köteles ajelen szerződés 3. pontjában meghatározott e-mail címekre megküldeni
a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek jogszerű és
rendeltetésszerű használatához az alábbiakat;
a licenceigazolást, melynek az alábbi adatokat és dokumentumokat is tartalmaznia
kell:
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését;
o licencinformációs adatlapokat;
o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (ameimyiben ez értebnezett);
o gyártói igazolásokat;
o átadás átvételi jegyzőkönyv;
-

-

azt az elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges dokumentum (p1. kód, igazolás)
Vevő részére történő megküldésével), ahonnan a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott licencekhez ajelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott terméktámogatás elérhető Vevő számára.

4.2

Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatait
teljesíteni ajelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint.

4.3

Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások:
I

4.3.1 Eladó Jelen szerződés teljesítéséhez ajelen 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 al
vállalkozók) köteles igénybe venni.
4.3.2 A Jelen 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 szer
vezettel is megfelel azoknak az alkalmassági 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 (alvállal
kozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés telje
sítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban elő
írt 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 ajelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni ajelen, 4.3. pont elő
írásainak betartása mellett. További a 4.3.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó telje
sítésben való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoz
tatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles
arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszer
zési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

—

4.3.5 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesí
tésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, szék
helyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befeje
zésének az időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közreműkö
dése a szerződés teljesítésében a 4.3.2 pontban, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meg
határozottak szerint kötelező, Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles
benyújtani a 4.3.3 pont szerinti dokumentumokat.
—

—

4.3.6 Szerzödő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvál
lalkozókban bekövetkező,jelen (4.3) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.4

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. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés
8. pontjában foglaltak alkalmazását.
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4.5

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

4.6

Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt
flzetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó
irányába terheli.
—

—

4.6.1 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó a 4.3 pontban szabályozottak megsér
tésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
4.6.2 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladék
talanul értesíteni.
4.6.3 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adata
iról dokumentumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.
5.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások, teljesítés igaztolás kiállítása

5.1

Vevő ajelen szerződés 4.1 pontban meghatározottakat tartalmazó e-mail kézhezvételét
követően 5 napon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó ajelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott lieenceket és a hozzájuk tartozó terméktámoga
tást, az azokhoz való hozzáférési jogosultságot megfelelően biztosította-e.

5.2

Amennyiben sz 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja. hogy Eladó a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket és a hozzájuk tartozó
terméktámogatást teljeskörűen biztosította (azaz ajelen szerződés 4.1 pontjában meg
határozottakat teljeskörűen átadta), haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köte
les kiállítani a jelen szerződés I .1 pontjában meghatározottak teljesítésére vonatkozó
Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza).

5.3

Amennyiben az 5.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket és a hozzájuk tartozó
terméktámogatást 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 Eladó ajelen szerződés 4.1 pontja szerinti dokumentumokat
megkütdte. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles a jelen szerződés 4.1
pontjában foglaltaic szerint teljesíteni.

5.4

Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja. amíg Eladó
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi licenchez tartozó
4

licencigazolást valamint terméktámogatást nem vagy nem teljeskőrűen biztosítja (azaz
a Jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározottakat nem vagy nem teljeskörűen adja
át).
5.5

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződéssze
gés következményeként megilletik. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés
tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

5.6

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

6.

Árak, díjak

6.1

A Jelen szerződés keretében szállítandó termékek (licencek, terméktámogatás)
egységára, ára jelen szerződés 2. számú mellékletében került rögzítésre.

6.2

Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 50.494.320,- Ft ~ AFA, azaz
ötvenmillió-négyszázkilencvennégyezer-háromszázhúsz forint ± ÁFA. A díj
EFOP-1 .9.6-16-2017-00001
illetve
KÖFOP-1 .0.0-VEKOP-1 5-2017-00051
projektenkénti megosztását jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.3

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

6.4

A 6.2 pontban meghatározott ár tartalmazza a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A jelen szerződés 2.
számú mellékletében, valamint a 6.2 pontban meghatározott egységárak, árak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.

7.

Fizetési feltételek

7.1

Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az „EFOP-L9.6-16-2017-00001”
azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” ás a „KÖFOP
1.0. 0-VEKOP-15-201 7-00051” azonosító számú „Áz egészségügyi ellátási rendszer
pénzügyi irányítási és közigazgatási funkcióinak megújítása” című projekt terhére ún.
„szállítói Jinanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül
kifizetésre. A támogatás intenzitása 100,000000 %.

7.2

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

7.3

Eladó jelen szerződés teljesítéséért projektenként egy-egy darab számla benyújtására
jogosult a 2. számú mellékletben meghatározott, projektekre jutó mennyiségi
megosztásban.
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‘7.4

Eladó jelen szerződés teljesítése során a számlához tartozó díjra a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
ellenében az igazolt teljesítést követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt,
számlához tartozó teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően a mindenkori
Afa tv.-nek megfelelően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Á benyújtandó
számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt adott projekt
(7.1.pont) számlájához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat (3.sz. melléklet). A
számla további kötelező melléklete a kitöltött és aláírt 6. számú mellékletben lévő
Licencinformációs adatlap.

7.5

Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt, Eladót adott projekthez tartozó (7.l.pont) számla aíapján megilíető díjat a
Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését
követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára
történő átutalással aKbt. 135. ~ (1), (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2)
belcezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm.
rendelet) foglaltaksa figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt,
mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a
hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

7.6

A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1189 Budapest, P1’.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla
befogadó e ivoicet?~nisz.hu e-mail címére küldi.

‘7.7

A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába (7.6 pont) vagy elektronikus számla esetében az az
e invoice(?4nisz.hu címre történő beérkezését követő 15 napon belül.

7.8

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a Vevő nevét (NISZ Zrt.) nevét, adószámát,
székhelyét, és az által megadott belső azonosításra szolgáló jelen szerződés szá
mot, valamint a szerződés tárgyát
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ és 175. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szálíftott termékek valamint nyújtott szolgál
tatások megnevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,
fizetési határidőként a 30 napot,
a projektek azonosító számát (EFOP-1.9.6-16-2017-00001 illetve KOFOP-1.0.0VEKOP-15-201 7-0005fl
a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét. valamint az
adószámát,
a számláii fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
-

-

-

..

-

-

-

7.9

A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.
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7.10 A Vevő fermtartja ajogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására
vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
7.11 Felek rögzítik, hogy a Jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás
tekintetében irányadónak tekintik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseit
(Jelen pont alkalmazásában: Kormányrendelet).
7.12 Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés, valamint ajelen szerződés szerinti teljesítések
a Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás
keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. * (1) bekezdése
alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
7.13 A szállítói előleget ÁFA nélküli összeg tekintetében- (előlegbekérő dokumentum
Vevő részére történő benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító
Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a
szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg
igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
—

7.14 Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig az
Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál
magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás
összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII.
törvény 134. ~ (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. * (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának
figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a
teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra oly módon, hogy
Vevő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla összegébe, amíg az előleg
teljes összege levonásra nem kerül.
7.15 Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére niegküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.
7.16 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

* (1)

7.17 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneü napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.18 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 7.6-7.7.pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.19 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.
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7.20 Eladó nem fizet, Illetve számol cl a szerződés teljesítésével összeítiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés Ic) pont ka-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.21 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező
változásokjól 3 (három) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni
valamint megküldeni a treasurv~nisz.hu e-mail címre.
8.

Kötbér

8.1

Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős Jelen
szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig a Jelen szerződés 2. Számú
mellékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást és terméktámogatást
teljeskörűen nem biztosítja (azai a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározottakat
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 %.
Á késedelmi kötbér alapja jelen szerződés nettó értéke. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap .20 %-a.
-

-

8.2

Eladó Jelen szerződés meghiúsulása esetén, amennyiben a meghiúsulás olyan okból
következik be, amelyért felelős, jelen szerződés nettó értéke 25 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja (Jelen szerződés 9.3 pontja), vagy Vevő jelen szerződéstől
Eladó súlyos szerzödésszegése miatt eláll,

8.3

Vevő a kötbérigényéről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

8.4

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

9.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

9.1

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

9.2

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

9.3

Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősüt különösen. ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.

—

—

S

b)
c)
d)

a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket,
Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
Eladó valamely
az a)-e) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

9.4

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

9.5

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

9.6

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

9.7

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.

9.8

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.

9.9

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

—

—

—

9.10 Az azonnali hatályú felmondás szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

10.

Felhasználói jogok, jogszavatosság, terméktámogatás

10.1 Eladó ajelen szerződés keretében szállított licencekre a gyártó által meghatározott ter
jedelmű jótállási vagy szavatossági feltételeket biztosít. Eladó jótállási, szavatossági
felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók. Ajótállási, szavatossági idő kezdete a tennék átvételének (ielen szerződés.
4.1 pontjában meghatározottak teljesítésének) az időpontja.
10.2 Elad6jelen szerződés keretében szállított licencekhez 24 hónap terméktámogatást biz
tosít ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalommal. A terméktámogatás kezdete a termék átvételének (Jelen szerződés. 4.1 pontjában meghatározot
tak teljesítésének) az időpontja.
10.3 Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekre a gyártó által
biztosított terjedelmű felhasználási jogot szerez.
10.4 Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és teijedelemben jogosult
és/vagy jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan
—
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joga, Így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó Joga (Pl.
szerzői joga, szabadalma Vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meg
határozott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági ‘vállalás). Jelen
pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót Jelen szerződés megszűnését köve
tően is terheli. Egyebekben a Valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat
esetén a Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a megbiúsulás jogkövetkezmé
nyeinek alkalmazása mellett —Jogosult választása szerint a szerződést azormali hatály
lyal kImondani vagy attól elállni.
-

10.5 Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel Össze
függésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtéríteni Vevő Jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.
11.

Titoktartás

11.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen
szerződés lényeges tartalmáról.
11.2 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.
11.3 Amennyiben Jelen szerződés telJesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzáJárulásával teheti meg.
11.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy Jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.
11.5 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.

-

Felek közötti kapcsolattartás, egyiittműködés a szerződés teljesítése során

12.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattari.ásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről;
Név: Závoti Sándor
l3eosztás: projektmenedzser
‚O

Telefon szám: ±36 1 896 3437
Mobiltelefon szám: ±36 30 594 3072
E-mail Cím: zavoti.sandor@nisz.hu
b) Eladó részéről:
Név: Nagy Szabolcs
Beosztás: ügyvezető
Mobiltelefon szám: ±36209230235
E-mail Cím: info@etiam.hu
12.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
és
Név: Ádám Csongor Zsolt
Beosztás: fejlesztési ágazati igazgató
12.3 Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 12.1-12.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak,
hogy
a
12.1-12.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel
való szerződésszerű közléstől hatályos.
12.4 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 vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

—

12.5 Az e-mail vagy telefax 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.
—

12.6 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 kézbestés kizárólag
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postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.
13.

Vis Major

13.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis major eredménye.
13.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek Eladó részéről elháríthatatla’~ul olyan okból következnek be,
melyért Eladó nem felelős és amely Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely összefüggést Eladónak
írásban igazolnia szükséges.
13.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
13.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
major miatt felmerült kárát.
14.

Egyéb rendelkezések

14.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alicalmazni.
14.2 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.
14.3 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás. amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és mjnden 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.
14.4 Eladónalc és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében fehnerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
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14.5 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
mdi ák megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett
jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
14.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
14.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog
jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
Jelen szerződés 14 számozott pontból és
számozott mellékletből áh, 4 eredeti példányban
készült, melyből 3 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: A szerződés keretében leszállítandó termékek, azok egységára, ára
(Eladó ajánlatának projektenkénti megbontással benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet: Teljesítést Jgazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
Budapest, 202.

i.~...Q(. O~.

Szeged, 202Q

~. .~

~
Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő
u~»rJ~ bn.~

Nagy Szabolcs
ügyvezető
grwua~ nCFE
ETIAIVI Kft’n~ 6726 szeged venay Imre u. a~.
Eladó ke~’Asz: 24909707-2~6

rn9\uk~68 szo~g~ta~
~

CW 06-09-022460
lnfo@etlam hu
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nyilvántartási Számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

NISZ

NEMZETI INFOKOMMIJNIKkCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Műszaki leírás
a

Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet
biztosításához
Microsoft licencek biztosítása
az EFOP-1.9.6-16-201 7-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati
fejlesztések és a KÖFOP-1. 0.0- VEKOP-15-201 7-00051 Az egészség
ügyi ellátási rendszer pénzügy! irányítási és közigazgatásifunkciói
nak megújítása c. projektek vonatkozásában 05 rész
—

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

14
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I

A beszerzés tárgya

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszer szakrendszereinek futta
tásához szükséges operációs rendszer és felügyeleti licencek beszerzése.
Licencek szállítása:
‚

Alkalmazások futtatásához szükséges operációs rendszer és felügyeleti licencek szál
lítása, a „2.1” fejezetben leírt paramétereknek megfelelően.

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Konn. 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 gyártmá
nyú vagy eredetű dologra, illetve konksét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő ter
mékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, te
vékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hi
vatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szaba
dalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyen
értékűt is elfogad.

2

Licencek szállítása

2.1 Alkalmazások futtatásához szükséges operációs rendszer és felügyeleti licencek
Beszerzési igény: Microsoft Windows CIS Datacenter licencek. A licenceket Fizikai szer
verekhez kell rendelni Úgy, hogy egy szervert, annak összes processzorát, illetve procesz
szormagját lefedje a szállítandó termék licencelési metrikájának megfelelően.
Az Ajánlatkérőnél rendelkezésre álló szerverek processzor paraméterei: Egy fizikai szervei
2 Intel processzolTal, processzoronként 18 maggal rendelkezik; (Intel® Xeon® Processor
E5-2695 v4)
Az alábbi licencek vagy azzal egyenértékű licencek szükségesek:
.

6 darab szervert lefedő (összesen 6 szerver * 2 CPU
Iicenc~ Microsoft Windows CIS Datacenter hcenc;

*

18 core /2 core lic.

=

108 db

EFOP-1 .9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések e. projekt Szá
mára:
905-00 112
___

CISSteDCCore LicSAPk OLP 2Lic
NL GovCoreLicQlfd

54

KÖFOP-l .0.0-VEKOP-l 5-2017-00051 Az egészségügyi ellátási rendszer pénzügyi irányí
tási és közigazgatási funkcióinak megújítása c. projekt számára:
16

905-00112

CISSteDCCore LicSAPk OLP 2Lic
NL Gov CoreLic Qlfd~
A licencre vonatkozó egyeriértékúség paraméterei:
I

I

II

•

54
________________

I

LIC1 01:

Beépített Hypervisor képesség, amely képes Windows szerver és kliens,
valamint LinuxlUnix szerverek vir ualizáqj~jára korlátlan darabszámban;
LIC1 02:
Nano Server telepítési módozat;
LIC 1 03:
Virtuális gépek védelme TPM támogatással, illetve a virtuális gépek leme
zemek titkosítása natív eszközökkel;
LIC 1 04:
Címtár szolgáltatás, melyben a szükséges és elégséges hozzáféréseket AD
_____________jo~yj~sá ala ~ján lehessen szabályozni;
LICI 05:
Beépített, fejlett hálózati szolgáltatások (DNS, DFICP, NLB, File Share
Services, stb.);
LIC 1 06:
Nagy rendelkezésre állású t&tök kialakítása a szerveren futó szolgáltatá
sok számára, ezzel is növelve az tizembiztonságot;
LICI 07:
PowerShell script futtatási képesség;
~8:Távolifelüeletkéessée;_
LJC 1 09:
Szoftveres storage vezérlesi képességek és telephelyek közötti adatrepli
kációs megoldások támogatása;
LIC1 10:
Szoftveres hálózat vezérlési képességek és skálázható controllerek;
LJC 111:
Adat deduplikációs képssségek, amely csökkentheti az adattároláshoz
szükséges kapacitásigényt;
LIC 112:
.Net keretrendszer futtatására alkalmas;
LJC 113:
Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);
LIC1 14:
Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;
LIC 115:
Menedzsment termék, amelynek tartalmaznia kell,
. A virtualizációs környezet központi menedzsmentjét;
o Központi menedzsment megoldást, mely képes Hyper-V és
VMware virtualizációs platformon biztosítani az integrált me
nedzsmentet;
. A liceneek biztosítsák a virtualizációs platform és az azon futó
Windows és Linux guest gépek központi felügyeletét;
o Mentési megoldást, mely képes virtuális és nem virtuális kiszolgá
lók adatait is menteni;
. Beépített monitoring képesség a Windows Server szolgáltatásokhoz (AD, DNS, DHCP, File Services, stb.);
o Beépített monitoring képesség a Microsoft Server megoldásokhoz
(SQL Server, Bxchnage Server, SharePoint Server, stb.);
‘ Gyártói támogatás a hardver felügyelethez (HP Server, IBM Ser
ver, stb.);
o Beépített szolgáltatási-szint merési képesség;
‘ Blosztott alkalmazások felügyeletenek képessege;
a
Széleskörű integtációs lehetőség (Mentés, Automatizálás, Moni
toring, Ticketing, stb.);
LIC1 16:
A licenc konstrukció processzor mag (CPU Core) alapon licencelödjön:
______

I?

LJCI 17:
A megajánlottlicenckonstrukció tartalmazzon 24 hónap terméktámogatást
~~ssítésipranciát; (Open License)
2.2 Terméktámogatás keretében nvújtandó elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kelt a megajánlott termékekre legalább 24 hónap terméktá
mogatást. A terméktámogatási idő kezdete a termék átvételénelc az időpontja, amely a telje
sítésigazolás kiállításának feltétele.

T-O1

T-02

Terméktámogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációi
hoz, hibalistákhoz, díjmentes letöltési lehetőséget az adott termék javításaihoz
és biztonsági szoftver&issítéseihez (security updates).
Terméktámogatás ideje alatt biztosítani kell a szoftver termékek újabb vagy
korábbi verzióinak (kiadásainak) a használatát, meglévő verziók frissítési le
hetőségét. (SA Frissítési Garancia)
—

3

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása elektronikus for
mában az alábbi e-mail eímekre (licensz@nisz.hu, Iicenceadmin@nisz.hu), az ajánlattételi
felhívásban meghatározott határidőnek megfelelően. A licencek szállításakor át kell adni a
licenceigazolást is, melynek az alábbi adatokat és dokumentumokat is tartalmaznia kell:
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését;
O licencinformációs adatlapokat;
o a lieenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett);
o gyártói igazolásokat;
o átadás átvételi jegyzőkönyv;

IS
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nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

A szerződés keretében leszállítaudó termékek, azok egységára, ára
(Eladó ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap)
Pénzügyi fedezetet
biztosító projekt azonosítószáma és clnevezése
EFOP-L9.6-16-201700001
Elektronikus egeszségügyi ágazati fej
lesztések
KÖFOP-1 .0.0-VBKOP-152017-00051
Az egészségügyi ellá
tási rendszer pénzügyi
irányítási és közigazga
tási funkci
óinak megújítása
Nettó ár összesen5

Cikkszam

MenyMeguevezés3

1»’l-

ség
(db)

Egységár
(Ft/mennyiségi
egység)4

Nettó ösz
szes ár (Ft)

90S001 12

CISSteDCCore LicSAPk OLP
2Lic NL Gov CoreLic Qlfd

54

467 540

25 247 160

9GS00112

CISSteDCCore LicSAPk OLP
2Lic NL Gov CoreLic Qlfd

54

467 540

25 247 160

50 494 320
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nyilvántartási számú szerződés 3. Számú melléklete
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-M’B Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

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

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dámma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az ánit, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephelyére
szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumeatáló iratok
(szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra keruttek; a teljesítés aszerződés sze
rinti tartalomnak ás minőségnek megfelel, A fentjelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visz
szakeresliető módon megőrizni köteles,
A Váj lalkozó/Szállító számláját ezen igaza It tétel(elc)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben megha(áivzou e~’éb devizában

Devizanem:

Az elfogadott teljesitésből visszatartott
(jóteljesitési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

$6 ~ 459 4200
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Érték:
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nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

NISZ
6-NY6 Nyibtkozat Partner adatairól

1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): ETIALM Rövid név (cégfegyzéknek megfelelően): ETIAM
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kft.
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 06-09-022480
Adószám:2490970’7-2-6
Kapcsolattartó adatai
Név: Nagy Szabolcs

Uniós adószám: FR124909707
Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: ±36209230235
E-mail Cím: info@etiam.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 6726 Szeged, Vellay Imre utca

39.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, zrányítószátn, város, utca, házszám): Magyar
ország, 6723 Szeged, Brüsszeli kit. 7.
Vevő partner esetében a következőket is Id kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, u-ányítószám, Város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:
Bankszámla száma:

Bankszámla devizaneme:

Kulonos adozasi a vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(1)]:
XIIIIA. fejezet, 169.~.(h)]: IGEN elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet. 169.~.(p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
l69.~.(n)]:
fejezet]:
tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alaRján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. törEVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]:

Ke1t.~DC~

77 D

~

‚e~#-~-4-

vény]:
~-

2!

‚

CTflPt,4

~cn.

6726 Szeged, VeL!ay imre u. 39.

Asz: 24909707-2-06
C.J: 06-09-022460
info~etiarn hu
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nyilvántartási Számú szerződés 5. számú melléklete

Eladó szerződés aláírásakor Ismert alvállalkozói
1.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert
meghatározott körbe nem tartozó alvállaikozók:
Alvállalkozó neve: nem vesz igénybe
Alvállalkozó székhelye/címeAlvállalkozó feladatw

—

a 2. pontban

—

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alváUaIkozó(k~ nem áll(nak~ a Kbt. 62.
~ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve; nem vesz igénybe
Alvállalkozó székhelye/eímr
Alvállalkozó feladataAzon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó
részt yeW
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában niegnevezett
alvállalkozóQca)t.

‚202
Aláírás

set
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nyilvántartási Számú szerződés 6. számú melléklete
Liceneinformációs adatlap

34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

NISZ
LJCENcÁTÁDÓ ÁLTAL KITŐLTENDŐ

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adótigyi):

_____________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartá neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

_________________________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:

-

_____________________________________

Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisege:
Licenc csoport neve:

_____________________________________

Licenc mennyiség:
Szoüver/licenc státusz

_____________________________________

Aktív:
.

Kiosztott:

Ige

Ne

Ige
n

Ne
m

Termék egységára:

_____________________________________

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):

_____________________________________

Közbeszerzési díj (%):

_____________________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

__________

Installation
Processor

User

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:

Igen

Nem

Szoftverkövetés 5~issítésre jogosít:

Igen

Nem

Szoflverkövetés időtartama (maintenance valid horn-to):

év.hó.nap

Elófizetés (subscription):

Igen

Előfizetés érvényességi ideje:
év.hó.nap
Eltérő kiadások használalának lehetősége (cross edition
Igen
rights):
Korábbi verziók használatának tehetósé~e (downgrade
Igen
rights):

______________

Core

-

Nem

.

Nem

.

Nem

23

Server
CAL
Egyéb

5

____________I

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem

Kitöltési útmutató
\j i/t”; i/ti; Ia “i

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8 azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonositója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés, kötelező
kitölteni.
/j,i’:~/;”flaj’j

‚;dt;iti

Cég neve: A szoflverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
ICapcso]attartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben licencátadói oldalról deli
niált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos án e-mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoflverterméket a Meg
rendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti egység minősül a szotivertermék át
adój ának.
Te;’n;ékinJhrnzácíók

Licenc jogosult neve: A szoüver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkn]mazás pontos neve verziószámmal; A szoflvertermék pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verzió
száma.
Gyártói cikkszáma: A szoih’ertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szofivertermék gyártó ának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoitvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék haszmiiatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség; A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Szojtver/licenc státusz

Aktív: Az aktív án inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szofiverek darnhszámmal megjelölve.
Termék egységára: A számláit szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUE, EUR, USD): A számla devizaneme,
közbeszerzési díj (%): A szánilán 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 darabszúnia 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 szerverter
méket szerver és klicns alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon licenceljük.
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Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben. ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkiivetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy soüware assurance.
Igen: Ajelentegi beszerzés egy meglévő licenc szoflverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzésteljesértéküúj licenc.
Szoftverkövetés frissitésre jogosít: Maintenance right.
Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosit a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvényességi idején bel UI.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziőja használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös ticene.
Előfizetés érvéayességi ideje: A szoflver érvényességnek Kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoflver használat megengedett (pl.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoűver 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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