Szerződés nyilvántartási szám:

13o
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z~

TIGRA Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100150
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Adószám: 122 18778-2-43
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a

99999 Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200475
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
Cégjegyzékszám: 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43

Bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az

ALOHA Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100127
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000003-30200004
Képviseli: Turcsi Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető
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és a
FORNAX ICT Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201232
Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-891657
Adószám: 14161177-2-43
Bankszámlaszám: 1091 8001 -00000052-61760005
Képviseli: Balásy Bulcsú
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
1MG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200584
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. iház. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-10-141012
Adószám: 28771315-2-41
Bankszámlaszárn: 10700581-49431306-51100005
Képvisel I: Szentgyörgyi Gábor János
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
KURT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100046
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-048723
Adószám: 11780359-2-43
Bankszámlaszám: 10403394-49525349-55521001
Képviseli: Kmetty ‘József
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
KVENTA Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100047
Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15.
Cégjegyzékszám: 13-09-110592
Adószám: 10329102-2-13
Bankszánilaszám: 10900011-00000002-21260159
Képviseli: Németh Gábor Levente
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
LicensePort Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200518
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. Iház. 5. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-047161
Adószám: 23497454-2-43
Bankszámlaszám: 0000000011786001-20156206-00000000
Képviseli: Gulyás Etelka Mária
Képviselő titulusa: cégvezető
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és az
M&S Informatikai ZÁrtkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100051
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 17/a. a. ép. Fszt. 4.
Cégjegyzékszám: 01-10-046107
Adószáin: 14409471-2-41
Bankszámlaszárn: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: Mester László
Képviselő titulusa: fejlesztési igazgató
és a
NETvisor Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200161
Székhely: 111119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Bankszámlaszárn: 10700024-04684103-51100005
Képviseli: dr. Máthé János István
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Cégjegyzékszám: 01-10-044874
Adószáin: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-01000001
Képviseli: 1-lermesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és az
ULYSSYS Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 201310
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.
Cégjegyzékszám: 01-09-163766
Adószám: 10720534-2-41
Bankszámlaszám: 12026001-00117615-00100000
Képviseli: Wellisch Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban külön említve: Fél, együtt említve: Felek) alulirott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik1 hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 247-517709
(KE-18146/2017) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére
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„Nyílt szabványokoti keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek ás kapcsolódó szolgál
tatásol’ teljesítése” (‘rövid név: OPEN] 7) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegál
lapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és nz Eladó között keretmegállapodás jött létre (a
továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO1OPENI8
KM aláírásának dátuma: 2018. június 5.
KM időbeli hatálya: 2022. június 4.
KM keretösszege: 28 000 000 000 forint + Áfa.
A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1 -jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKIJ Zrt. lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Eladók közösen teljesítik. A konzor
ciumi tagok egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés)
és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a Sysman
Informatikai Zrt. meghatalmazás alapján ajelen szerződést a(z) összes konzorciumi tag nevében írja
alá. A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetem
leges felelősséget vállalnak.
—

—

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jogszabályt,
így többek között az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Eu
rópai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabá
lyokat is az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki
leírásban foglaltakat.

—

—

2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1.
Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő a hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósításárajött létre. „A belügyi
ágazati Intézmények központi iktató és ügykezelő rendszerei számárafelhőautomatizációs szoftverek és
operációs rendszer licenszek beszerzése” tárgyú eljárásban, a jelen szerződés alapján Vevő megrendeli
és megveszi, Eladó pedig eladja és biztosítja a jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás)
meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet ~Megrendelt termék- és árlista) szerint
nevesített elemekből álló termékeket és szolgállatások nyújlását.
-

-

2.2.
Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a(z) Sysman Informatikai Zrt.
teljesíti.
3.
3.1.

A szerződés teljesítési határideje
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása.

3.2.
Eladónak, ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket, a szerződés ha
tályba lépését követő 30 napon belül kell leszállítania. Vevő előteljesítést elfogad.
3.3.
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben mindkét
fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.
4.

A teljesítés helye

4.1.
Ajelen szerződés esetében a teljesítés elektronikusan történik, a licenceAdinin(~nisz.hu és ali
censz(áinisz.hu email címekre történő megküldés útján.

Oldal 4 / 29

5.
5.1.

A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljcsítésigazolás
A teljesítésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek (termékek) jog
szerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet elérhetőségét, a licencelt szoftver termékek gyár
tói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelmezett) illetve a licenckulcsok egyedi azonosítóját
(amennyiben ez értelmezett), valamint a gyártói támogatásra vonatkozó adatokat a továbbiakban tele
pítőkészlet elérhetősége, gyártói kód, licenekules és gyártói támogatásra vonatkozó adatok együtt: licen
cigaiolás a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címekre megküldeni. Eladó köteles to
vábbá Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni a jótállásra vonatkozó dokumentu
inokat.
—

—

5.1.2. Eladó a fentiekentúl köteles ajelen szerződés tárgyát képező licencekről Licencinformációs adatlapot (5. számú melléklet) a számlához csatolni.
5.1.3. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szÜk
séges engedélyekkel, jogosultságokkal.
5.1.4. Amennyiben aszerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul Írásban értesítenie kell a Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki
a hibás telj esítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.5. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladékta
lanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül is ismernie
kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű
késedelmét kizárja.
5.1.6. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól do
kumentumot (3. melléklet).
5.1.7. Eladókötelesjelen szerződés hatályaalatttulajdonosi szerkezetét Vevő számáramegismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
5.2.

A’tadás-átvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át.
5.2.2. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez) szük
séges licencigazolás (Jelen szerződés 5.1.1. pontja) ésjótállásra vonatkozó dokumentum megküldését kö
vetően 5 munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó ajelen szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott licencek és támogatást megfelelően biztosította-e.
5.2.3. Amennyiben az előző pont szerinti ellenőrzés során Vevő, a licencigazolás, illetve jótállásra vo
natkozó dokumentum alapján megállapítja, hogy Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott licence
ket és terinéktámogatást teljeskörűen biztosította, erről e-mailben értesíti Eladót.
5.2.4. Amennyiben az ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a licencigazolás és/vagy jótál
lásra vonatkozó dokumentum nem megfelelő, vagy Eladó a 2. számú mellékletében meghatározott licen
ceket és terméktámogatást nem teljeskörűen biztosította, erről haladéktalanul értesíti Eladót. Eladó az
értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződésben foglaltak szerint teljesíteni. A megismételt
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teljesítés elfogadására a Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szerződéses rendelkezéseket kell
alkalmazni’
5.2.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
(elmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127, ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kiteijed.
5.3.

Teljes ítéstgazolás

5.3.1. Eladójelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2. számá mellék
letében meghatározott eszközök és licencek átadás-átvétele sikeresen lezárult.
5.3.2.

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

jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek és támogatás, Illetve jótállás
megfelelőségét igazoló vevői e-mail(ek)et (5.2.3.),

mely(ek~ átvételét követően, aKbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül, Vevő kiállítja

a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet).
5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen, Illetve nem megfelelő tartalommal adja át.
5.3.4. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a DKÜ rendszerében kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesitési folyamatban bekövetkezett változást, Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt
lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKU rendszerében, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

6.

-

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.2.
Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben foglal
tak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.3.
Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —jelen szerző
désben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

6.4.

Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közremüködőért úgy felel,

mintha magajárt volna el. Eladó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsértésé
vel von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
7.

A fizetendő ellenérték

7.1.
A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
7.2.
Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú melléklet
ében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 21 762 000,- Ft ± közbeszerzési díj ÷ ÁFA, azaz

nettó huszonegyzniflió-liétszázhatvankettőezer forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
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7.3.
A fent hivatkozott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerült
valamennyi díjat és költséget. A nettó ár tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a forga
lomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók1, díjak, illetékek, egyéb szüksé
gesen felmerülő díjak és költségek), ajótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó szol
gáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a szol
gáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamhrt a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja
a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Afa.
—

—

7.4.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi ren
delkezések az irányadóak.
7.5. Eladót a fent hivatkozott ellenértéken túl további díjazás, kőltségtérítés, vagy szolgáltatás jelen
szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Ajelen szerződésben meghatározott árak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
8.

Fizetési feltételek

8.1.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály—igy különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy aimak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás be
nyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, Úgy Vevő ezenjogszabályok
szerint jár el a kifizetés során.
-

8.2.
Eladó(k)jelen szerződés alapján őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.
~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését követőenjogosult,
amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően a hatá
lyos Afa tv. alapján állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
8.3.
A benyújtwidó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és amennyiben ez értelmezett -jelen szerződés keretében szál
lítoti, önálló termékként megajánlott licencekre kitöltött Licencinformációs adatlap (melynek mintáját
jelen szerződés 5 számú melléklete tartalmazza).
-

8.4.
A számla szabályszerű kiállítása titán az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi ikta
tójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
8.5.

Eladó jelen szerződés alapján egy számla kiállítására jogosult.

8.6.
Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irány
adónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban: Korm. rendelet).
Számlával kapcsolatos követelmém’ek
8.7.
-

-

-

-

1

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti lnfokoinmunikációs Szolgáltató Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot,
a számlá(k)nak meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Afatv.) 169. ~ és elektronikus számla esetén a 175.~-a szerinti előírásoknak,
a szánilán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök, valamint nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

Kivéve ÁFA
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-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a projektek megnevezését „Közigazgatás informatikai inf
rastruktúrajának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” és azonositószámát
(KÖFOP-1 .0.0-VEKOP- 15-201 5-00005).
a közbeszerzési díjat külön tétetlként kell feltüntetni.

8.8.
Vevő fenntartja ajogot, bogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban
az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő to
vábbi követelményeket határozzon meg.
Kifizetés módja
8.9.
Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nettó ellenértéke a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-201500005 számú »Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökken
tése érdekében” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által
közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100%.
8.10. Eladó tudomásul veszi, bogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal iga
zolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz tör
ténő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára
történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapok
ból származó támogatások felhasználásának rendjéröl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korrnányrendeletben (to
vábbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Ve
vőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe
vett időtartam nem számít be.
8.11. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
8.12. Vevő a Korm. rendelet 118/A. ~ és 119. ~ alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszá
molható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
8.13. Á szállítói előleget az ÁFA nélküli összeg tekintetében (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benyújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a Támogatótól igényelheti. A Vevő az értesitéstől
számított 5 napon belüljelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói
előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
..

-

8.14. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható az ÁFA nélküli összegének 10%-a
erejéig az Eladó mentesül a biztosítéknyújtűsi kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mér
tékű 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 Kbt. 134. ~ (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. ~ (I) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt
vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előleg
ként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra,
—

-

8.15. A Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
8.16. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvétetét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően Újra kezdődik.
8.17. Eladó(k) a számla ÁFA tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
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8.18. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért
zetését Vevő felelősséggel nem tartozik.

—

ide nem értve az ÁFA megfi

-

8.19. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.20.
Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
szerződésben a számla megküldésére meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szer
ződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

Egyéb rendelkezések
8.21.
A Szerződés hatálya alatt Eladó(k) a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) munkanapon belül
köteles a Vevőt írásban értesíteni treasury(~nisz.hu e-mail címre.
8.22. Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.23. A külföldi adóilletőségű Eladó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csa
tolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vo
natkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9.

Jótállás, gyártói támogatás

9.1.
Eladó a jelen szerződés keretében megajánlott termékekre a keretmegállapodásban, illetve mű
szaki leírásban meghatározott időtartamú jótállást és gyártói támogatást biztosít jelen szerződés 2. számú
mellékletében részletezettek szerint. Ajótállás és gyártói támogatás idejének kezdete a termékek sikeres
átvételének az időpontja.
9.2.
Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek jelen szerződés 1. számú
mellékletben adott termékre meghatározott in űszaki specifikációnak.
9.3.

10.

Ajótállás és terméktámogatás feltételeit a műszaki leírás tartahnazza (1. számú melléklet).
Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre, a licenc
szerződésben meghatározott számú felhasználóra, a licenc szerződésben meghatározott tartalmú, illetve
teijedelmű felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő a szoüverről
biztonsági másolatot készíthet.
10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a Jelen szerződésben, valamint
adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. A szoftver használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különithetőek cl, külön nem használhatóak.
10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi terméken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely a
Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
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10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hegy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felet jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben megha
távozottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik,
-

—

10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes ésjogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek
Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátoz
zák vagy akadályozzák.
10.6. Ajelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerző
dés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilat
kozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkal
mazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

10.7. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá megté
ríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.
11.

ICötbér

11.1. Amennyibenjelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem adja át, Eladó
az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően kése
dehni, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

—

—

11.2. A késedelmi kötbér mértéke; a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem II. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen telje
sített mennyiség nettó értéke.
11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a II. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan
teljesített mennyiség nettó értéke.
11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mér
tékejelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő
Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szer
ződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll’
11.5. Felek rögzítik, bogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, il
letve, bogy a késedelmi kötbér megtizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti kötbér mellett
nem érvényesíthet szavatossági igényt.
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12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
—

—

-

-

-

-

a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy,
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl, vagy;
a másik Fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy;
a másik Fél fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.

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

12.5. Vevő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstöl elállhat.
12.6. Vevő köteles választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól clállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

12.7. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal a Kbt. 143. ~ (3) bekezdé
sében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felniondani. Jelen pont szerinti felmon
dás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenérté
kére jogosult.
—

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevöhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal kImondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a szerző
désben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott ha
táridőig nem tesz eleget.
12.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a fel
mondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
13.

Titoktartás, Adatkezelés

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

—

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 201 L évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre ás az üzleti
titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet („GDPR”) ér
telmében Eladónak kizárólag ajelen 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 tudomá
sára, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy
azzal össze~iggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

14.
14.1.

—

Kapcsolattartás, értesítések
A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:

a) Vevő részéről:
Név: Szlanka Lajos
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: ±3618967406
Mobiltelefon szám: ±36305976850
E-mail cím: szlanka.laios@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Fodor Endre
Beosztás: Partner
Telefonszám: ±361 8833471
Mobiltelefon szám: +3620 999 9935
E-mail cím: proiect@isysman.hu
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14.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek;
Neve;
Beosztása;
Levelezési címe;
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Ádám Csongor Zsolt
Fejlesztési Ágazati Igazgató
1389 Budapest, Pf.: 133.

Neve;
Beosztása;
Levelezési címe;
Mobiltelefon száma;
e-mail címe;

Varga Dezső
Gazdasági Vezérigazgató helyettes
1389 Budapest, Pf; 133.

Adam.CsonaorZsoltŰ~nisz.hu

-

varga.dezso~nisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartójalteljesítésigazo
lója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódositást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesitésigazoló személyében bekö
vetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerü közléstől hatályos.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesí
tés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

-

—

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

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban megha
tározott esetekben azonban a kézbesités kizárólag postal úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írás
ban igazolt személyes átadással történhet.
14.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerzödés teljesítésébenközreműködő személyek
ás a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban; GDPR)
rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a
munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által a másik
Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (0 pontja szerint, a szerződéses partnerük
jogos érdekében veszik át ás kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.
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14.8.

Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással aje

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

-

14.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizá
rólagosan az információs önrendelkezési jogról ás az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tör
vény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.

15.

Vis Major

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

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, ős minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakí
tottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés
alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvényte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a
Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
16.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényröl, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írás
ban tájékoztatni.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják meg
oldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita elbírálására
a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, aznemjelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek
ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követelé
seitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bárinilyenjogról történő lemondás
csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Ma
gyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes rendelkezés helyébe
automatikusan, különjogcselekmény (p1.: szerződésmódositás) nélkül a KM megfelelő rendelkezése lép.
16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően alkal
mazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával vagy
dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerzödés módosítása nélkül a megsértett kötelezően al
kalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumenturni előírás kerül. Továbbá, ha valamely
-

-

kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen szerző
dés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása
nélkül, kiilönösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi
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16.8.

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

(~)

-

-

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivat
kozott, fizikailag nem csatolt KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3.
4.
5.
6.

számú
számú
számú
számú

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

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

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerző
dést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Buda P est 2021

O’~ e7.

~YSMAN Informatikai Zn.
10

Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő

Hermesz Miklós
vezérigazgató
Sysman Infonnatikai Zrt.
Eladó
(TIGRA Kft., 99999 Informatika Kft.,
‘n~%~C~

~rz t’L~fl~ n\C ~iin~ ~
~~ic~ra~n M~kM~
iaa~ ~
I.

~

ALOHA Informatika Kft., Fomax ICT Kft., 1MG
Solution Kft,
KÜRT ZRt., KVENTA Kft., LicensePort Zrt.,

M&S ZRt.,
NETvisor Zrt., Sysman Informatikai Zrt.,

ULYSSYS Kft)
mint közös Ajánlattevők nevében
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

A be~ügyi ágazati Intézmények központi iktató
és ügykez&ő rendszerei számára f&hőauto
matizációs szoftverek és operációs rendszer H
cencek beszerzése
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A beszerzés tárgya

Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdéséberi foglalt előírásokra, arneny
nyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának
kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra,
illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szol
gáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy
eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási
folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

A beszerzés Célja
Felhőautomatizációs szoftver és operációs rendszer lieencek szállítása a meglévő licencek böví
téseként, az alábbiakban részletezettek szerint:
• 14 db Red Hat CloudForms licenc
.

2 db Red Hat Ansible licenc

a

9 db Red Hat Enterprise Linux licenc

Red Hat CloudForms licenc (14 db)
Á számítási kapacitást biztosító szerverek kapacitását teljes mértékben lefedő, a meglévő felhő-automa
tizálási megoldáshoz illeszkedő licencek szállítása.
Az érintett eszközök, amelyekre a szállítandó szoftverlicencek (összesen 14 db) telepítésre kerülnek:
.
10 db pengeszen’er, illetve
.

4 db rack-mount típusú (ORACLE) szerver

A bővítendő szoftverlicenc (Jelenleg használt):

MCT2841

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

A rendszer bővítése csak a meglévő licencekkel azonos termékkel lehetséges.
Az egyenértékűség feltételei amennyiben az Ajánlatkérő nem a fenti eszközökre tesz ajánlatot:

CF-O1

Hibrid felhő szolgáltatás kialakítása az alábbi pratformok
támogatásával
.
Amazon EC2
a
Google Compute Engine
a
Microsoft Azure
.

‘
o
o
o

Microsoft System Center virtuálisgép-kezelő (SCVMM)
2012 R2; 2016
OpenShift Container Platform (OCP) 3.9 -3.11
Red Hat OpenStack Platform (OSP) 10-14
Red Hat virtualizáció (RHV) 4.0 -4.3
VMware vsphere 6.0-6.7
Oldal 18 / 29

CF-02

CF-03

Inteligens állapot elemzés (hibrid felhő menedzselés)
Elemzést, amely lehetővé teszi virtuális gépek ás példányok el
emzését a rendszerben. Az elemzés információkat gyűjtsön az
alap operációs rendszerről a virtuális gépeken és a példányon,
azok virtuális hardveréről, telepített alkalmazásairól ás egyéb
részleteiről.
Erőforrás menedzsment
Képes legyen különféle erőforrásokat együttesen használni ás
egy egységes felhő pool-ba helyezni.
Adminisztrátoroknak szolgáltatás
Adminisztrátorok olyan robusztus szabályokat hozhassanak
létre, amelyek leírják, hogy az alkalmazások hol, milyen
formában, milyen optimalizáció mellett ás ki által legyenek fut
tathatók
Konipatibititás
A megajánlott terméknek teljeskörűen együtt kell működni a
jelenleg használt Red Hat CloudForms, Standard (Managed
Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual (16), public cloud)
szoftverrel

___________________

________________________________

CF-04

CF-OS

Red Hat Ansible licenc (2 db)
A számítási kapacitást biztosító, virtuális szervereket teljes mértékben lefedő, a meglévő felhő
automatizálási megoldáshoz illeszkedő 2 db (2 X 100 Managed Nodes) licenc szállítása.
A bővítendő szoftverlicenc (jelenleg használt):
MCT3299F3 Ansible Tower by Red Hat, Standard (100 Managed Nodes)
Tájékoztatás: a rendszerben kevesebb, mint 200 VM fog üzemelni.
A meglévő rendszert csak a meglévő licencekkel azonos fbnkcionalitású termékkel lehetséges
bővíteni, így az Ajánlatkérő az alábbi vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszám
Termék megnevezése
Mennyiség
Mennyiségi
egység
MCT3691

Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine, Standard (100 Managed Nodes)

2

db

Az egyenértékűség feltételei amennyiben az Ajánlatkérő nem afenti eszközökre tesz ajánlatot:
Azonosito Kovetelmeny az automatizalass eszkozzel kapcsolatban
Megfeleloseg
RHA-Ol.

_________

RHA-O2

RHA-03

Konfiguráciá keztelés
Rendelkezzenhatékony konfigurációkezelő és -rendező eszközzel, amely fel
használható a bonyolult Infrastruktúra vagy alkalmazás telepítési feladatok
a utomatizá lására.
Egyedi eszközkezelés
Képes legyen különböző eszközök (gazdagépek, operációs rendszerek, háló
zati eszközök, tárolók) API-n (alkalmazásprogram interfész) keresztül köz
vetlen interakcióra.
Kompatibititás
A megaJánlott terméknek teljeskörűen együtt kell működni a Jelenleg
használtAnsible Tower by Red Hat, Standard (100 Managed Nodes) szoftverrel
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_________________________

_________________________

Red Hat Enterprise Linux licenc (9 db)
A számítási kapacitást biztosító szerverek kapacitását teljes mértékben lefedő 9 db operációs
rendszer licenc beszerzése, az Ajánlatkérőnél meglévő operációs rendszer licencekhez illeszkedő
licencek szállítása.
A beszerzendő szoftverlicenc (jelenleg használt):
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Manage
RH00007
ment,_Standard
Az egyenértékűség feltételei amennyiben az Ajánlatkérő nem a fenti eszközökre tesz ajánlatot:
Azonosito K
&menyaz automatizalasi eszkozzel kapcsolatban
Megfeleloseg
RH-al
RH-O2
RH-OS
RH-04
RH-OS
RH-OS

Skálázható, több magos rendszerek futtatására alkalmas
Beépített tároló kezelési képesség, snapshotting (pillanatfelvétel) képesség
Katonai szintű biztonsági technológiák biztosítása
Magas rendelkezésre állás (99.999% uptime)
Grafikai eszközök a teljesítmény önellenőrzésére
KVM alapu virtualizációs képesség

:
_____

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállí
tása az Ajánlat! felhívásban meghatározott email-címre, az ott meg
határozott határidőknek megfelelően.
Eredménytermékek
o

•
•

Licencek, Licenc igazolások;
Licencinforrnációs adatlap;
Gyártói dokumentációk és igazolások.

Termékekkel kapcsolatos támogatás
A Jótállás időtartama és terméktámogatás, valamennyi termék vonatkozásában 12 hónap.
Az elvár gyártói táirnrihi~i ~z ntetaz -‘~‘-5i táblázat tartalmazza:

Lefedettség Órája

Általános munkaidő (09:00-17:00)

Támogatási csatorna
Az esetek száma

Web és telefon (szerződéskötésnél
meghatározandó)
Korlátlan

Válaszidők

Kezdeti és folyamatos válasz

1. súlyosság
Probléma, amely súlyosan befolyásolja a szoftver használatát a
termelési kömyezetben (például a termelési adatok elvesztése
vagy amelyben a gyártási rendszer nem működik). A helyzet
megállítja az Üzleti műveleteket, és nincs eliárási megoldás.
2. súlyosság
Egy olyan probléma, amelyben a szoflver működik, de az On fel
használása a termelési környezetben jelentősen csökken. A hely
zet nagy hatással van Üzleti tevékenységeinek egyes részeire, és
nincs eliárási megoldás.

I Óra az Üzleti időben

4

Óra az Üzleti időben
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3. súlyosság
1 munkanap
Olyan probléma, amely magában foglalja a szoftver részleges,
nem kritikus felhasználásának elvesztését egy termelési környe
zetben vagy a fejlesztési környezetben. A termelési környezetben
közepes-alacsony hatást gyakorol a vállalkozására, de vállalko
zása továbbra is működik, többek között eljárási megoldással.
Fejlesztési környezetekben, ahol a helyzet miatt a projekt nem
folytatódik, vaqy nem válik át a temielésbe.
___________
4. súlyosság
2 munkanap
Általános használati kérdés, dokumentációs hiba jelentése vagy
javaslat a termék jövőbeni továbbfejlesztésére vagy módositá
sára. A termelési kömyezetekben az Üzleti vállalkozásra, vagy a
rendszer teljesitményére vagy funkcionalitására gyakorolt csekély
vagy egyáltalán nincs hatással. A fejlesztési környezetek eseté
ben közepes vagy alacsony hatással van a vállalkozására, de vál
lalkozása továbbra is működik, többek között egy eljárási megol
dással.
__________
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)

.

Termékazonosító

Termék (szolgáltatás) megnevezése

Mennyiség

egység
Red Hat CloudForms, Standard (Managed Nodes:
Physical (2 sockets) or Virtual (16), public cloud)
Red Hat Ansible Tower with Ansible Engine, Stan
dard (100 Managed Nodes)
Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters
with Smart Management, Standard

MCT2841
MCT3691
RH00007

[

Összes ár (nettó)3

.

Mennyiségi

Nettó egységár
(Ft)

..

.

Nettó osszar
(Ft)

14

darab

471 500

6 601 000

2

darab

3 315 400

6 630 800

9

darab

947 800

8 530 200
21 762 000

fe%N IS Z

‚1 M/Fi I 1% IUkI}MMI
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3. számú melléldet a

nyilvántartási számú szerződéshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

.

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégje~zéknek megfelelően): Sysman Informatikai Zn.

Rövid név (cégje~zéknek megfelelően): Sysman
Zn.

Cénienyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Fodor Endre

Uniós adószám: HU12948901
Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883 3471

e mail cím: project~sysman.hu

-

Cím
Székhely (ország, irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo

ti.

10.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, Irányhószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Vevő patiner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési Cím (ország, Irányitószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo
U. 10.
Cégnév: Sysman Informatikai Zrt.
Számlázúsi cím (ország, irányilószáni, város, utca, házszá,n): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo
u. 10.
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zn.
Bankszánila száma: 10100833-56598700-01000001

Bankszámla devizaneme: HUF

Kulonos adozasra vonatkozo inforrnaezok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan az urrelevans sorban
NEM-el kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-Ó
Pénzforgalmi elszámolás [áfa iv.
XIII/A. fejezet, 169. * (Ii)]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 169. *
(n)]:
Milyen tevékenység alapján: nem
KATA [2012. évi CXLVII. törvényi: nem

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169. * (p,gjl: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: nem

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: nem

Önszámlázás [áfa tv. 169.
nem

* (1)]:

Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002, évi XLIII. törvény]: nem

SYSMAN nforfl~atikai Zrt
1037 Budapas~ Monlayjdeo u. io
KeIt.14k3/f’

Adöszám 12948901.2.41
Cégszerű aláírás
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Tetjesítést igazoló bizonylat 1.0

•
NISZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn.

Dámm:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (I) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, be
osztása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti ütem e/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

I_icericinforin:íciós adatl;ll)

LICENCAlADO Áur1u. KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerző désszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, etérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejtesztésű atkatmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformúciók
Licenc jogosult neve:
Atkatmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáina:
Gyártó megnevezése:
Szoüver csoport neve:
SzoRver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Ltcenc mennylseg
Szoflver/hcenc statusz
Aktiv

Igen

Nem

Kiosztott:

Igen

Nem

Termék egységára:

_____________________________________________

Devizanem (p1. HUF, CUR, USD):

______________________________________

Közbeszerzési dij (%):

_____________________________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

__________

_______________

Installation

Users

Server+ CAL

Processor

Core

Egyéb

Szoflverkövetés vagy iermékfrissítés:

Igen

Nem

Szoflverkövetés frissitésre jogosít:

Igen

Nem

Szofrverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

év.hó.nap

Metrika:

(subscription):

Igen

.

(Nem

Etöfizetés érvényességi ideje:

év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (do’vngrade rights):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem

Dátum________________________________

-

__________________________________________________________

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláirása
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Kitöltési útmutató
Nyilvántartás! adatok
Szerződésszám: aNISZ Zn. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DMS azonosító)
Számlaszáin (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.
Liceneátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerő megnevezése.
Kapesolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben licencát
adói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos ás e-mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésíí allcalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szoft
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szoftverterrnék átadójának.
Tennék?nformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatárajogosult fát megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószánimal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megne
vezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése ás verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Licene csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika sze
rint.
Szoftver~’licenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) ás a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.
Termék egységára: A számnlán szereplő nettó egységár a szánilán feltűntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Lieenc 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 darabszánia alap
ján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
26

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljiik.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon licencel

j ük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásbaii nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévö 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 tennéknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátunimaL
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előlizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószániú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdéséhen foglalt felté
telnek való megfelelésrííl
Nyilatkozattevő:
Cégnév: Sysman Informatikai Zn.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. 1. em.
Cégjegyzék szám: 0 1-10-044874
Adószám: ~2948901 -2-41
Képviseletében eljár: Hermesz Miklós vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Sysman Informatikai Zrt. a nemzeti va
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés I. pontja2 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a NISZ Zrt.-t haladék
talanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a NISZ Zrt. jogosult
felmondarii, vagy attól elállni.

2

~ (1) E törvény alkalmazásában

I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat. a társulás, an egyházi
jogi személy, an olyan gazdálkodó szervezet, amelyben an állam Vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és an Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilván”
san müködö részvénytársaság,
b,) an olyan belföldi vagy külföldi jogI személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba) tulajdoaosi szerkezete, a pénzmosás és aterrorizmus ftnanszírozása megelőzéséről ős megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
bb,) az Európai Unió tagállamában, an Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül Vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog
gal bíró jogi személy’ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb) ős be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
e,) an a civil szervezet ős a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil Szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye an Európai Unió tagállamában, an Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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