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Digitálisan aláírta: Bancsics
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Bajzáth János Bence

Szerzodes nyilvantartasi szama:..<{f?.'^.lK?.!.i.
ADASVETELI SZERZODES

1. resz(IBM Spectrum Protect licenc)
amely letrejott egyreszrol a
Intezmeny

Intezmeny neve:

NISZ

Nemzeti

Szolgaltato

Infokommunikacios

Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag
Azonosito:

20030

Szekhely:

1081 Budapest, Csokonai u. 3

Cegjegyzek szam:

01-10-041633

Adoszam:

10585560-2-44

Bankszamlaszam:

K&H Bank Zrt.10403239-00027183-00000001

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Bancsics Ferenc

vezerigazgatd

mint Vevo, a tovabbiakban: Vevo
masreszrol a(z)
Ceg neve:

Inter-Computer-Informatika Zrt.

Adoszam:

12857074-2-43

Szekhely
Cegjegyzek szam:

1118 Budapest, Gombocz Zoltan utca 12. fsz. 1.
01-10-044769

Bankszamlaszam:

10700347-26594608-51100005

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Bajzath Janos Bence
igazgatosagi tag

Ceg neve :

Delta Systems Kft.

Adoszam:

13978774-2-41

Szekhely
Cegjegyzek szam:

1134 Budapest, R6bert Karoly krt. 70-74.
01-09-882938

Bankszamlaszam:

10402166-50485548-55481006

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Szucs Norbert

ijgyvezeto

,

,

, . Digitalisan alairta: dr.

dr. N3Qyd3r6ci Nagydaroci Roland
Roland

Datum:2021.03.04

18:33:10+01'00'
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Ceg neve:

EURO ONE Szamitastechnikai Zrt.

Adoszam:

10649297-2-44

Szekhely
Cegjegyzek szam:

01-10-041733

Bankszamlaszam:

10918001-00000057-22480051

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Kucska Arpad
vezerigazgato

Ceg neve:

Invitech ICT Services Kft..

Adoszam:

25836965-2-44

Szekhely
Cegjegyzek szam:

2040 Budaors, Edison u. 4.

Ban kszamlaszam:

10950009-00000005-03841526

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Grace Gerald John

igazgatosagi elnok

Ceg neve:

Areus Zrt.

Adoszam:

23469507-2-41

Szekhely
Cegjegyzek szam:

01-10-047135

Bankszamlaszam:

11600006-00000000-64985936

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Nagy Peter
vezerigazgato

Ceg neve:

HumanoIT Kft.

Adoszam:

13606022-2-41

Szekhely
Cegjegyzek szam:

01-09-938885

Bankszamlaszam:

11711003-21239782-00000000

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Boldog Arpad
iigyvezeto

Ceg neve:

Sysman Informatikai Zrt.

Adoszam:

12948901-2-41

Szekhely
Cegjegyzek szam:

01-10-044874

Bankszamlaszam:

10100833-56598700-01000001

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Hermesz Miklos

1145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.

13-09-190552

1037 Budapest, Montevideo u. 5

1138 Budapest, Madarasz Viktor utca 47-49.

1037 Budapest, Montevideo u. 10.

vezerigazgato

mint Elado(a tovabbiakban: Elado)kozott(a tovabbiakban egytittesen: Felek) aluHrott helyen
es napon az alabbi feltetelekkel.
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1.

A szerzodes letrejottenek elozmenye:

1.1. A Felek rogzltik, hogy a Kozbeszerzesi es Ellatasi Foigazgatosag(a tovabbiakban: KEF),
altal TED 2017/S 104-207282(KE-7607/2017)szam alatt, a kozpontosltott kozbeszerzes

hatalya ala tartozo Intezmenyek reszere 2. resz Szerverek es tarolok, valamint ezekhez
kapcsolodo szolgaltatasok beszerzese(nem x86)")targyban lefolytatott kozpontosltott
kozbeszerzesi keretmegallapodasos eljaras 1. resze eredmenyekeppen a KEF es az Elado
kozdtt keretmegallapodas jott letre (a tovabbiakban: KM)
KM azonositoszama: KM02SRVT17

KM alalrasanak datuma: 2017. oktober 27.

KM idobeli hatalya: 2021. oktober 26.
KM keretosszege: 15.000.000.000 forint + Afa.

1.2. A kozpontosltott kozbeszerzesi rendszerrol, valamint a kozponti beszerzo szervezet
feladat- es hataskorerol szolo 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, tovabba a Nemzeti
Fllrkozlesi es Informatikai Tanacsrol, valamint a Digitalis Kormanyzati Ugynokseg

Zartkoiaien Mtikbdo Reszvenytarsasag es a kormanyzati informatikai beszerzesek
kozpontosltott kozbeszerzesi rendszererol szolo 301/2018. (Xll. 27.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: DKU rendelet) 2019. oktober 31-i es november 1-jei modosltasanak

kovetkezteben a Digitalis Kormanyzati Ugynokseg Zartkoruen Miikodo
Reszvenytarsasag (a tovabbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutodkent a Beszerzo helyebe
lepett.

1.3. Jelen szerzodest a kozbeszerzesi eljarasban k6z5s ajanlatot benyujto ajanlattevok kozosen
teljesltik. A kbzos ajanlattevok egymas kozti, illetve a Vevo kozti viszonyat a jelen
szerzodes (a tovabbiakban: Szerzodes) es az egyiittmukodesi megallapodas tartalmazza.

1.4. A jelen Szerzodest es szamlakiallltast a/z Inter-Computer-Informatika Zrt. teljeslti, a
Szerzodest - meghatalmazas alapjan - a(z) osszes kozos ajanlattevo neveben Irja ala.
1.5. A kozos ajanlattevok kijelentik, hogy jelen szerzodesbol eredo kotelezettseg teljeslteseert
egyetemleges felelosseget vallalnak.

1.6. Eladb, jelen Szerzbdes alalrasaval kinyilvanltja, hogy ismeri es a Szerzodes teljesltese
soran figyelembe veszi, elfogadja es betartja a jelen Szerzodes targyat, annak
megvalosltasat erinto valamennyi jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozo etikai
normakat, valamint a Szerzodes mellekletet kepezo miiszaki lelrasban (1. szamii
melleklet) foglaltakat.
2.

A szerzodes targya, mennyisege:
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2.1. A jelen Szerzodes a keretmegaliapodasos eljaras 2. resze eredmenyekeppen a Vevo hivatkozott KM targyat kepezo termekekre vonatkozo - beszerzesi igenye

megvalositasara jott letre, ,^dFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 Kozigazgatds
informatikai infrastrukturdjdnak konszoliddldsa a kdltsegek csokkentese erdekeben"
cimu projekt kereteben, „KAK felhobe illeszthetd mento-licenszek es mentesi
kapacitds beszerzese" targyu eljaras 1. resze (IBM Spectrum Protect licenc) alapjan
Vevo megrendeii, az Elado pedig elvalialja az I. szamii meilekletben (muszaki lei'ras)
meghatarozott kovetelmenyeknek megfelelo, a 2. szamu melleklet (Megrendelt termekes arlista) szerinti nevesi'tett eiemekboi allo alabbi termekek szalli'tasat es szolgaltatas
nyujtasat.

3. A szerzod^ hatalya, a teljesitesi hatarideje:
3.1. Elado a szalli'tando termekeket es dokumentumokat jelen Szerzodes hatalyba lepeset

koveto 95. napig koteles leszalh'tani a Muszaki lei'rasban es jelen Szerzodesben foglaltak
szerint.

3.2. A szerzodes az alai'rassal lep hatalyba.
3.3. Vevo biztositja az eloteljesites lehetoseget.
4. A teljesites helye:

4.1. Eladonak a licenceket igazolo gyartoi licensz igazolast tovabba a termekek biztositasahoz
(licencek) sziikseges eleresi utat es aktivalasi kodot (szalli'toi vagy gyartoi felulet
megadasa, ahonnan a megvasarolt licencek a megadott jogosultsaggal letolthetoek)
elektronlkus formaban a licensz@nisz.hu es a licenceadmin@nisz.hu ci'mre kell
megkiildeni. A beazonosfthatosag miatt az emailben meg kell jeloini a jelen szerzodes
targyat(2.1. pont).

4.2. Licence igazolas es papiralapii dokumentumok atadasanak helyszine: NISZ Zrt., 1 135
Budapest, Csata utca 8.

5.

A teljesi'tes modja

5.1. Elado koteles a Vevo szamara uj, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas termekeket
szallitani. Elado a termek szallitasaval egyidejuleg koteles az arra vonatkozo, a
rendeltetesszeru hasznalathoz sziikseges valamennyi okiratot, dokumentaciot atadni.

5.2. Amennyiben magyar nyelvii muszaki dokumentacio nem all rendelkezesre, az Elado az
angol nyelvu muszaki dokumentaciot koteles az Vevo rendelkezesere bocsatani.
5.3. Amennyiben a Szerzodes teljesitese soran Elado szamara barmikor olyan korulmeny all
elo, amely akadalyozza az idoben torteno teljesitest, ugy Eladonak haladektalanul frasban
ertesitenie kell a Vevdt a kesedelem tenyerol, annak varhato elhuzodasarol es okairol. A
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jelen pont szerinti ertesites megkiildese nem zarja ki jelen Szerzodes 11. fejezeteben
foglaltak alkalmazasat.

5.4. Amennyiben olyan koriilmeny all elo, amely akadalyozza, vagy keslelteti Vevo megfeleld
egyiittmukodeset a Szerzodes teljesitese scran, errol koteles Eladot haladektalanul
ertesi'teni, jelezve az akadalyt es annak okat, valamint varhato idotartamat. Vevo
kesedelme Elado egyideju kesedelmet kizarja.

5.5. Elado jelen szerzodesben meghatarozott feladatai teljesi'tesehez a keretmegallapodasos
kozbeszerzesi eljaras elso reszeben benyujtott ajanlataban megnevezett alvallalkozokat
veheti igenybe.

5.6. Amennyiben jelen Szerzodes teljesitese soran tovabbi szakemberek, alvallalkozo
bevonasa valik szuksegesse (ideertve azt az esetet, amikor Elado (mint ajanlattevo)
alkalmassaganak igazolasaban reszt vett szakember, alvallalkoz6 helyett szukseges mas
szemely vagy alvallalkozo bevonasa), akkor ezen szemely/alvallalkozo bevonasara a Kbt.
138. § (2) es (3) bekezdeseiben foglaltak szerint kell eljami, valamint a KM vonatkoz6
rendelkezeseit kell alkalmazni.

5.7. Elado felelosseget vallal, bogy ajelen Szerzodes teljesftesebe altala bevont szemelyekkel,
alvallalkoz6kkal munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. Vevot fizetesi
kdtelezettseg - jelen Szerzodesben szabalyozottak szerint - kizarolag Elado iranyaba
terheli.

5.8. Vevo eloirja a Kbt. 136. § (1) bekezdes a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3)
bekezdesenek alkalmazasat.

5.9. Vevo, Elado alabbi elerhetosegein jogosult bejelenteni Elado fele a Miiszaki lefras
szerinti gyartoi tamogatasi es jotallasi igenyeit:
-

Telefon:+36-30-435 1142

E-Mail: support@intercomputer.hu
6.

A fizetendo ellenertek:

6.1. Elado a jelen Szerzodes alapjan a 2. szamu mellekletben meghatarozott szerzodeses
arakon teljesiti.
6.2. Eladot megilleto dij(vetelar)teljes osszege: 25 656 000,- Ft+ Ma,azaz Huszonotmilliohatszazotvenhatezer forint + altalanos forgalmi ado.

6.3. A szerzodeses ar (termekek, eszkozok eseten) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmeriilo osszes kdltseget(vam,ad6k, dijak, illetekek, egyeb), a

■' ///'

kiszallitas dfjat, a jdtallas koltseget, de nem tartalmazza az altalanos forgalmi adot,
valamint a kozbeszerzesi dfjat.
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6.4. A kozbeszerzesi dy alapja a Vevo altali beszerzesek altalanos forgalmi ad6 nelkul
szami'tott erteke, merteke 2%+ Afa. A kozbeszerzesi dijat Vevo az Eladon keresztiil fizeti
meg a KM szabalyai szerint, annak osszege a szamlan kiilon soron keriil feltiintetesre.

6.5. Felek rdgzitik, bogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljesiteskor hatalyos
jogszabalyi rendelkezesek az iranyadok.
6.6. Eladot a jelen Szerzodesben rogzi'tett ellenerteken tiil, tovabbi dijazas, koltsegterites,
vagy szolgaltatas jelen Szerzodes teljesiteseert semmilyen jogcimen nem illeti meg. A
jelen Szerzodesben meghatarozott arak a Szerzodes idotartama alatt kotottnek
tekintendok, azok semmilyen jogcimen nem emelhetok.
7. Fizetesi felteteiek:

7.1. Elado a vetelarra a szdmvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 167. § (3) bekezdeseben
foglaltak alapjan kiailitott szamla elieneben jogosuit. A benjmjtando szamla kotelezo
melleklete az elofrasnak megfeleloen kiailitott es alairt Teljesitest Igazolo Bizonylat (3.
szamu melleklet) es a Licencinformacios adatlap (6. sz. melleklet) kitoltott es alairt
formaban torteno csatolasa.

7.2. Elado egy szamla kiallitasara jogosuit. Elado tudomasul veszi, bogy a szamla netto erteke
a KOFOP-l.O.O-VEKOP-15-2015-00005 azonositdszamii „Kdzigazgatds informatikai

infrastrukturdjdmk konszoliddldsa a kdltsegek csokkentese erdekeben" megnevezesu
projekt kereteben lin. „szdllit6i finanszirozdssar kerul kifizetesre Elado reszere.
7.3. A szamla altalanos forgalmi add tartalmat kozvetleniil Vevo utalja at az Elado reszere a
szamla Vevo kozponti iktatojaba(1389 Budapest, Pf: 133,) vagy az elektronikus szamla
befogado e invoice@,nisz.bu e-mail ci'mre torteno beerkezteteset koveto 8 napon beliil.
Elado a szamla altalanos forgalmi ado tartalmanak kesedelmes kiegyenh'tese eseten a
kesedelmi idore a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese szerint jogosuit kesedelmi kamatra. A
szallitoi finanszirozasbol fakadd barmely fizetesi kesedelemert Vevo feleldsseggel nem
tartozik.

7.4. Eladd tudomasul veszi, bogy a Tamogatasi Szerzodes szerint, a szamla Teljesitest Igazold
Bizonylattal igazolt, Eladdt megilleto nettd erteket a Vevo bianytalan es bibatlan
kifizetesi kerelmenek a Tamogatdboz torteno beerkezeset koveto 30 napon belul a
Tamogatd egyenliti ki kozvetlenul atutalassal a Kbt. 135. §(1);(4)es(6) bekezdeseiben,
valamint a Ptk. 6:130. §(l)-(2) bekezdeseben megbatarozottaknak megfeleloen, a 2014—
2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd tamogatasok
felbasznalasanak rendjerdl szdld 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (tovabbiakban:
Kormanyrendelet)foglaltakra figyelemmel. Az Eladd tudomasul veszi, bogy a Tamogatd
a Vevdt, mint kedvezmenyezettet bianypdtlasra szdlftbatja fel. A fizetesi batariddbe a
bianypdtlasra igenybe vett iddtartam nem szamft be.
7.5. A szamla kiallitasaval kapcsolatos kovetelmenyek:

Eladd tudomasul veszi, bogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallftani:
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- a szamlan szerepeltetni szukseges a Vevo (NISZ Zrt.) nevet, cimet, adoszamat. es a
Vevo altal megadott belso azonosMsra szolgalo jelen szerzodes szamot,
- a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII.
torveny(Afa tv.) 169. § es elektronikus szamla eseten a 175.§-a szerinti eloirasoknak,

- a szamlan szerepeltetni szukseges a szallitott eszkdzok/szolgaltatasok megnevezeset, a
tevekenyseg leirasat es annak TESZOR szamat,
- fizetesi hataridokent a 30 napot,
- a szamlan fel kell tuntetni az Elado bankszamlaszamat, a bank nevet, valamint az
adoszamat,
- a szamlan fel kell tuntetni a „szamla" elnevezest,

- a szamlan kiilon sorban kell feltUntetni a kozbeszerzesi dijat,
- a szamlan fel kell tuntetni a projekt megnevezeset, illetve azonosito szamat:
„K6zigazgatas informatikai infrastrukturajanak konszolidalasa a koltsegek csdkkentese
erdekeben" KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005.

7.6. Vevo az Elado altal benyujtott szamlaval kapcsolatos kifogasait - az indok(ok)
megjelolesevel kiildi meg az Elado reszere. Az Elado jogszabalyi eloirasoknak, illetve a
jelen szerzodesben foglalt rendelkezeseknek megfeleloen kiallitott szamlajanak
befogadasat a Vevo nem tagadhatja meg.
7.7. Amennyiben a fizetesi hatMdo munkasziineti napra, unnepre vagy bankszuneti napra esik,
akkor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlftesenek hatarideje.
7.8. A Szerzodes hatalya alatt Elado a Cegbirosag altal nyilvantartott fobb adataiban(a neveben,
cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom)
naptari napon belul koteles a Vevot frasban ertesiteni.
7.9. Vevo mentesiil a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Elado a szamlat
nem a 7.3. pontban meghatarozott(kozponti iktato vagy e-mail) cimre nyujtja be, vagy a
szamla egyeb -Jelen Szerzodesben szabalyozott okbol- nem fogadhato be.
7.10. Elado a Szerzodes alairasakor koteles nyilatkozni adatairol az 5. sz. melleklet kitdltesevel
es a Vevo reszere torteno atadasaval(Nyilatkozat Partner adatairol).
7.11. Elado nem fizet, illetve szamol el a Szerzodes teljesitesevel Qsszefuggesben olyan
kdltsegeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka-kb) alpontja szerinti
felteteleknek nem megfelelo tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek Elad6
adokotelesjovedelmenek csokkentesere alkalmasak.

7.12. Vevo fenntartja a jogot, bogy a szerzodes teljesitese folyaman a szamla kiallitasaval
kapcsolatban az Europai Unio alapjaibol szarmazb tamogatasok felhasznalasara
vonatkozo eloirasoknak megfelelo tovabbi kovetelmenyeket hatarozzon meg.
7.13. A szallitoi finanszirozassal erintett reszre vonatkozo specialis szabalyok:
a)Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodes targyat kepezo beszerzes a Kormanyrendelet hatalya
ala tartozik, es szallitoi finanszirozas kereteben keriil kiegyenlitesre, ezert Vevo a
Kormanyrendelet 119. § alapjan biztositja Elado reszere a szerzodes elszamolhato
osszege 50%-anak megfelelo merteku szallitoi eloleg igenylesenek lehetoseget.
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b) A szallitoi eloleget (az elolegbekero dokumentum Vevohoz toiteno benyujtasan keresztul)
az Elado a Tamogatotol (Iranyi'to Hatosag) igenyelheti. A Vevo az ertesitestol szamitott
5 napon belul jelezheti a szallitoi eloleggei kapcsoiatos fenntartasat. Ennek hianyaban a
szallitoi eloleg-igenylest a Vevo reszerol elfogadottnak kell tekinteni.

c)Eloleg igenylesekor a megkotott szerzodes elszamolhato osszegenek 10%-a erejeig a Elado
mentesiil a biztositeknyujtasi kotelezettseg alol. Amennyiben 10 %-nal magasabb
merteku eloleg kifizetesere keriil sor, Elado a szerzodes elszamolhato osszegenek 10%-a
es az igenyelt szallitoi eloleg kiilonbozetere juto tamogatas osszegenek megfelelo
merteku, az Iranyito Hatosag javara szolo, a Kbt. 134. §(6) bekezdese a) pontja vagy a
Korm. rendelet 83. §(1) bekezdese szerint mas biztositekot nyujt vagy a Korm. rendelet
118/A. § (2a) bekezdes b) pontjanak figyelembe vetelevel nem nyujt biztositekot. Az
eloleg visszafizetesi biztositekanak az elolegbekero dokumentum benyujtasatol az
eloleggei torteno elszamolasig kell rendelkezesre allnia. Az elolegkent igenybe vett
osszeg a teljesitest kovetoen kiallitott szamla osszegebol keriil ievonasra oly modon,hogy
a Vevo az eloleget mindaddig beszamitja a kiallitott szamla vegszamla osszegebe, amig
az eloleg teljes dsszege Ievonasra nem keriil.

7.14. Az ellenertek megfizetesere egyebekben a KM V.2 pontjanak rendelkezeseit kell
alkalmazni.

7.15. Az Elado ajelen egyedi szerzodesbol eredo koveteleset nem engedmenyezheti harmadik
szemelyre.

7.16. Elad6 tudomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kulonosen az adozas rendjerol
szolo 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Vevo penzugyi
teljesiteset adbigazolas benyiijtasahoz, illetve koztaitozasmentes adatbazisban valo
szerepleshez koti, ligy Vevo ezen jogszabalyok szerintjar el a kifizetes soran.
8. Atadas-atvetelre vonatkozo eloirasok

8.1. Felek a 4.2. pont szerinti helyszinen mennyisegi atadas-atvetelt tartanak, amely soran
Elado atadja, Vevo pedig atveszi a licenc igazolast.
8.2. Az atadas-atvetel soran Vevo kepviseloje ellenorzi, hogy:
Elado jelen Szerzodes 2. szamii mellekleteben meghatarozott termeket szallitotta-e
le,

8.3. Vevo az atvetelt a szallit61evel es az atadas-atveteli jegyzokonyv alairasaval igazolja.
Vevo az atvetelt megtagadja az alabbi esetek barmelyikenek bekovetkezese eseten:
Elado nem jelen Szerzodes 2. szamii mellekleteben meghatarozott termeket
szallitotta le,

8.4. Az atvetel megtagadasarol jegyzokonyvet kell felvenni, melyben legalabb az alabbiakat
kell rogziteni:
az atadas-atvetel idopontja es helye,
Felek jelen levo kepviseloinek neve es beosztasa,
az atvetel megtagadasanak az indoka,
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azon termek(ek) megnevezese, mennyisege, gyartasi szama, atnelynek atvetelet
Vevo megtagadta,

Elado kepviselojenek az atvetel megtagadasaval kapcsolatos esetleges eszrevetele,
a megismetelt atadas-atveteli eljaras idopontja,
Felek kepviseloinek alairasa.
8.5. Az atvetel megtagadasa eseten az at nem vett termekekre Felek ismetelt atadas-atveteli
eljarast folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezeseit kell megfeleloen alkalmazni
azzal, hogy az ismetelt atadas-atvetel idopontjat Vevo jogosult meghatarozni. Az ismetelt
sikertelen mennyisegi atvetelt kovetoen Vevo a meghiiisulas jogkovetkezmenyenek
alkalmazasa mellett (11.3.)jogosult elallni a Szerzodestol.

8.6. Barmely nem szerzodesszeru teljesites jogi fenntartas nelkiili elfogadasa Vevo reszerol
nem ertelmezheto Joglemondaskent azon igenyekrol, amelyek Vevot a szerzodesszeges
kdvetkezmenyekent megilletik. Vevo tovabba nem koteles vizsgalni azokat a
tulajdonsagokat, amelyek minoseget tanusitjak, illetoleg amelyekre a jotallas kiterjed.

9.

Teljesitesigazolas

9.1. Elado jelen Szerzodesben meghatarozott feladatait teljesiti, ha a 8. fejezet szerinti atadasatvetel sikeresen lezarult. Az atadas-atvetelt az ezekrol kesziilt jegyzokonyv Vevo altal
alairt peldanyaval igazolja Elado.

9.2. Vevo kepviseleteben a teljesitest igazolo bizonylat kiallftasara a 14.2. pontban
megnevezett szemelyek egyiittesen jogosultak. A teljesites igazolasa a Teljesitest Igazolo
Bizonylaton tortenik (3. sz. melleklet).

9.3. Vevo a TIB kiallitasat mindaddig megtagadhatja, mig Elado a teljesitesigazolas
kiallitasahoz szukseges, valamennyi termeket, illetve ajelen Szerzodesben meghatarozott
dokumentumokat Elad6 le nem szallftja, illetve at nem adja.
10.

Jotallas, felhasznaloi Jogok es jogszavatossag

10.1. Elado jelen Szerzodes kereteben leszallftott termekekre a Muszaki lefrasban
meghatarozottak szerinti 12 honap jotallast es gyartdi tamogatast vallal. A jotallasi ido es
a gyartoi tamogatas kezdete a termek mennyisegi atvetelenek az idopontja.
10.2. A jotallasi kotelezettseg teljesftesevel kapcsolatos valamennyi koltseget Elado viseli.
10.3. Elado szavatolja, hogy a jelen Szerzodes szerinti, a Vevonek szallitandd valamennyi
termek teljesftesere - a Szerzodes szerinti tartalommal es terjedelemben - jogosult

es/vagy jogositott. Elado szavatolja tovabba, hogy harmadik szemelynek nines olyan
joga, fgy kiildnosen szellemi alkotasokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozo joga (pi.
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szerzoi joga, szabadalma vagy vedjegye), amely Vevonek a jelen Szerzodesben
meghatarozott jogait korlatozna, vagy megakadalyozna (jogszavatossagi vallalas). Jelen
pontban meghatarozott felelossegvallalas Eladot jelen Szerzodes megsziineset kovetoen
is terheli. Egyebekben a valosagnak meg nem felelo jogszavatossagi nyilatkozat eseten a
Vevo - a karten'tesi igenyenek fenntartasa es a meghiusulas jogkovetkezmenyeinek
alkalmazasa mellett - a Szerzodest azonnali hatallyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik szemely Elado felelossegi korebe eso jogsertesbol kovetkezden
szabadalom, szerzoi jog, vedjegyoltalom vagy mas, szellemi tulajdonjog megsertese
miatt, illetve egyeb jogci'men pert indft, Vevo koteles Eladot perbe hlvni, Elado pedig
koteles a perbehi'vast elfogadni. Elado jogszavatossagi kotelezettsege megszegese eseten

minden szerzoi jogi, szabadalmi es egyeb harmadik fel altali jogszeru koveteles
kielegiteset magara vallalja. Elado tovabba koteles megten'teni Vevo minden olyan karat,
amely 6t Elado valosagnak nem megfelelo jogszavatossagi nyilatkozata miatt erik.

11.

Szerzodesszeges, szerzodest biztosito mellekkdtelezettsegek

11.1. Amennyibenjelen Szerzodes 3.1 pontjaban meghatarozott hatariddig, olyan okbdl, amiert
Elado felelds, a 8. fejezet szerint az atadas-atvetele nem fejezddik be sikeresen, Elado az erre okot ado kdriilmeny jellegetdl (kesedelem, hibas teljesites vagy meghiusulas)
fuggden - kesedelmi vagy meghiusulasi kdtber fizetesere koteles.
11.2. A kesedelmi kdtber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a kesedelem 1 1,
napjatdl napi 1% merteku. A kesedelmi kdtber maximalis merteke 20 %. A kesedelmi
kdtber alapja a kesedelmesen teljesitett mennyiseg nettd erteke.
Hibas teljesftesi kdtber merteke: a hibas teljesites 1-10. napja alatt napi 0,5%, all.
napjatdl napi 1%. A hibas teljesftesi kdtber maximalis merteke 20%. A hibas teljesftesi
kdtber alapja a hibasan teljesitett mennyiseg nettd erteke.

11.3. Huszondt napot meghaladd kesedelem eseten a Szerzddes meghiusultnak tekintendd,
amennyiben Vevd, Eladd siilyos szerzddesszegese miatt jelen Szerzddest azonnali
hatallyal felmondja vagy Vevd jelen Szerzddestdl Eladd sulyos szerzddesszegese miatt
elall.

11.4. Jelen Szerzddes Eladdnak felrdhatd meghiusulasa eseten Eladd meghiusulasi kdtber
fizetesere kdteles, melynek merteke jelen Szerzddes nettd ertekenek 25 %-a.

11.5. Vevd a kdtberigenyrdl kdtberertesftdt allft ki, melynek dsszeget jogosult az Eladdt
megilletd dijba beszamftani. Vevd jogosult az esedekesse valt kdtber dsszeget a dfjbdl
visszatartani aKbt. szabalyainak betartasaval.
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11.6. Elado tudomasul veszi, hogy a Vevo jogosult a kotbert meghaladd karanak

ervenyesi'tesere, illetve, hogy a kesedelmi kotber megfizetese nem mentesi'ti a teljesi'tes
alol.

11.7. A kotberigenyek ervenyesltese nem zarja ki a szerzodesszegesbol eredo egyeb igenyek
ervenyesitesenek lehetoseget. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdese alapjan a jogosult hibas
teljesites miatti kotber mellett nem ervenyeslthet szavatossagi igenyt.
12.

A szerzodes modositasa, megszuntetese es megszunese

12.1. Jelen Szerzodes rendes felmondassal nem szuntetheto meg.

12.2. Felek jelen Szerzodest kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es
kizardlag irasban mddoslthatjak.

12.3. Vevo jogosult Elado sulyos szerzodesszegese eseten Eladdhoz intezett irasbeli
ertesi'tesevel a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegesnek
minosul kulonosen, ha:

a)
Elado a teljesitest jogos ok nelkixl megtagadja,
b)
a kesedelmi vagy hibas teljesitesi kotber eleri a maximumot,
c)
jelen Szerzodes 10.3. es 13.5. pontjaban szabalyozott esetekben,
d)
Elado valamely - az a)-c) pontban nem nevesftett - jelen Szerzodesben
meghatarozott kotelezettseget sajat erdekkoreben felmerult okbol, Vevo erre vonatkozo
felszdlitasa ellenere, Vevo altal megadott hataridore nem teljesiti.

12.4. Barmelyik Fel jogosult a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha
a masik Fel ellen jogerosen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy, ha a masik Fel
vegelszamolassal torteno megszuneset hatarozta el.
12.5. Elado Vevo sulyos szerzodesszegese eseten jogosult a Szerzodest Vevohoz intezett
irasbeli ertesitesevel azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegest kovet el
Vevo kulonosen, ha a szerzodesben meghatarozott fizetesi kotelezettsegenek Elado irasos
felszdlltasa ellenere, az abban megadott hataridoig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatalyu felmondasrol irasban kell ertesiteni a masik felet. A Szerzodes
megszunesenek idopontja a felmondasrdl sz616 ertesites kezbesitesenek napja.
12.7. Az azonnali hatalyu felmondas a jotallas hatalyat nem erinti.

12.8. Vevo koteles a Szerzodest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint-attol elallni,
ha a Szerzodes megkoteset kovetoen jut tudomasara, hogy az Elado (szerzodo fel)
tekinteteben a kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn, es ezert ki kellett volna
zami a kozbeszerzesi eljarasbol.
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12.9. Vevo jogosult es egyben koteies a Szerzodest felmondani - ha szOkseges olyan
hataridovel, amely lehetove teszi, hogy a Szerzodessel erintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon ha
a) az Eladoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest
szerez valamely oiyan jogi szemeiy vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet,
amely tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feitetel;
b) Elado kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben,
amely tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feitetel.
13.

Titoktartas

13.1. Elado vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo
szabalyozasnak megfeleloen iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajekoztatast a jelen
Szerzodes lenyeges tartalmarol.
13.2. Felek kotelesek jelen Szerzodes teljesi'tese soran a masik Fellel kapcsolatban
tudomasukrajutott informacidkat,adatokat, valamint tenyeketbizalmasan kezelni, azokat
nyilvanossagra nem hozhatjak, illetektelen harmadik szemeiy reszere hozzaferhetove
nem tehetik azzal, hogy egyik fel sem akadalyozhatja meg a masikat olyan informacio
kiadasaban, amelyet valamely hatosagi vagy bi'rosagi eljaras vagy torvenyi eloi'ras tesz
sziiksegesse.

13.3. Amennyiben jelen Szerzodes teljesftesevel kapcsolatban Eladonak harmadik szemeiy
szamara valamely informaciot kell kiadnia, azt kizardlag Vevo elozetes I'rasos
hozzajarulasaval teheti meg.
13.4. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy jelen pont alkalmazasa szempontjabol nem
minosiilnek harmadik Felnek Elado altal szerzodesszeruen igenybe vett alvallalkozok,
felteve, hogy jelen Szerzodesben valo kozremiikodesuk elott titoktartasi nyilatkozatot
imak ala es adnak at Vevonek.

13.5. Elado teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol eredd
karokert es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese
eseten a Vevo jogosult - valasztasa szerint - a jelen Szerzodestdl elallni vagy jelen
Szerzodest azonnali hatallyal felmondani.
14.

Felek kozotti kapcsolattartas

14.1. Jelen Szerzodesben Felek szakmai kapcsolattartasra kijelolt kepviseloi:
Nev: Szeti Balazs
Beosztas: senior rendszertervezo
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Telefon szam: +3617959342

E-mail dm: szeti.baIazs@.nisz.hii

Elado reszerol kapcsolattartasra jogosult kepviseld:
Nev: Roth Daniel

Beosztas: key account manager
Telefon szam: +36 1 411 3720

Mobiltelefon szam: +36 30 776 5080

E-mail cim: daniel.roth@intercomputer.hu
14.2. Jelen Szerzodesben Vevo reszerol teijesftes igazolasara jogosult szemelyek egyuttesen:
Nev: Varga Dezso
Beosztas: vezerigazgato - helyettes

Nev: Adam Csongor
Beosztas: agazati igazgato

14.3. Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik utjan tartjak a Szerzodes teljesftese
soran a kapcsolatot. Barmelyik Pel jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatarozott
kapcsolattartoja/teljesitesigazoloja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek
megallapodnak, hogy a kapcsolattartok, illetve a teljesitesigazolasra jogosultak
szemelyeben bekovetkezo valtozas nem igenyel szerzodesmodositast, elegendo arrol a
masik Felet frasban tajekoztatni. A kapcsolattarto vagy a teljesitesigazolasra jogosult
szemelyeben bekdvetkezett valtozas a masik Fellel valo szerzodesszerii kozlestol
hatalyos. A kapcsolattarto szemelyek a szerzodesmodosftasra nem jogosultak.
14.4. Szerzodo Felek rogzitik, hogy minden, jelen Szerzodes teljesitesevel kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyeb ertesftest(atovabbiakban: ertesftes)szerzodesszeruen kiildenek
meg egymasnak. Szerzodesszerii megkiildesnek minosUl, az irasban es
frasban igazolt szemelyes atadassal,
tertivevenyes ajanlott levelben,
elektronikus alalrassal ellatott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax utjan - megkiilddtt ertesftes.

14.5. Az e-mail vagy telefax utjan torteno kezbesftes eseten az ertesftes akkor valik
joghatalyossa, amikor a cfmzett azt igazoltan kezhez vette, arrol automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas erkezett. A tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesftes
megkfserlesenek napjan kezbesftettnek kell tekinteni, ha a cfmzett az atvetelt megtagadta.
Ha a kezbesftes azert volt eredmenytelen, mert a cfmzett az iratot nem vette at (az a
feladohoz nem kereste jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo bizonyftasaig a postal kezbesftes masodik megkfserlesenek napjat kdveto otodik munkanapon kell
kezbesftettnek tekinteni.
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14.6. Felek rogzi'tik, hogy rendelkeznek az adatvedelmi jogszabaiyok altai eloi'rt
felhatalmazassal a jelen Szerzodesben rogzi'tett kapcsolattartdi szemelyes adatok
kezelesere. Felek kijelentik, hogy a szukseges es eloi'rt, elozetes tajekoztatast megadtak a
jelen szerzodesben megnevezett munkavallal6iknak arrol, bogy szemelyes adatukat(nev,
e-mail, adott esetben a hozzajuk kotheto telefonos, faxos elerhetoseg) a jelen
Szerzodessel osszefuggesben, a Felek kozotti kapcsolattartas erdekeben, a jelen
Szerzodes megszunesenek idopontjaig — amennyiben a Szerzodes idotartama alatt a

kapcsolattarto szemelye valtozik, ligy e valtozas hatalyba lepeseig - az oket foglalkoztato
Fel a fentebb I'lt korben es celb61 hasznalhatja, es a masik Felnek ugyanezen celbol es
feltetelekkel torteno hasznalat erdekeben tovabbi'thatja. Felek kijelentik, hogy a

munkavallaloik jelen pontban hivatkozott adatkezelesrol szolo tajekoztatasaban kitertek
arra, hogy a Szerzodesre vonatkozo kotelezo iratmegorzes idotartama alatt fenti
szemelyes adataik a Felek dokumentumkezelo rendszereben eltarolasra, illetve
jogszabaly altal szabalyozott hatosagi, bi'rosagi eljaras soran az eljaro szerv reszere
megkiildesre keriilhetnek.

14.7. Felek rogzi'tik, hogy a jelen Szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is,
kolcsonosen betartjak a hatalyos magyar es europai uni6s adatvedelmi szabalyokat,
ideertve kiilonosen, de nem kizarolagosan az informacibs onrendelkezesi jogrol es az
informacibszabadsagrol sz616 2011. evi CXll.torveny („lnfotv."), valamint a termeszetes
szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen
adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki'viil helyezeserol
sz616 Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679. szamii rendelet („GDPR")
rendelkezeseit.
15.

Vis Maior

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesi'tes vagy meghiusulas
vis maior eredmenye.

15.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabbl Felek vis maiomak tekintik azokat az
esemenyeket,amelyek a Feleknek nem felrohato modon,erdekkoren ki'viil, Felek reszerol
elhan'thatatlanul kdvetkeznek be, es amelyek Felek szerzodesszeru teljesfteset

akadalyozzak vagy kesleltetik a Szerzodes teljesfteset felteve, hogy ezen koriilmenyek a
jelen Szerzodes alafrasat kovetoen jonnek letre es az emh'tett idopontban meg nem voltak
elore lathatoak es nem voltak elhan'thatoak, I'gy kiilonosen:

a)
termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arvfz, hurrikan, stb.);
b)
tuz, robbanas,jarvany, karanten korlatozasok;
c)
radioakti'v sugarzas, sugarszennyezodes;
d)
haboni vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek,
mozgosi'tas, rekviralas vagy embargo;
e)
sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsfny,
polgarhaboni es terrorcselekmenyek;
f)
zendules, rendzavaras, zavargasok.
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15.3. A vis maiomak kozvetlen osszefiiggesben kell allnia az arra hivatkozo Fel
tevekenysegevel, mely osszefiiggest az arra hivatkozo Felnek frasban igazolnia
sziikseges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerzodesben foglalt hataridok nem teljesithetoek, errol
Elado koteles Vevot frasban tajekoztatni es a tajekoztatas alapjan Feiek kotelesek
egyeztetni egymassal a Szerzodes teljesftesenek tovabbi modjarol. Amennyiben a Vevo
egyeb iranyii frasos utasftast nem ad, Eladonak tovabb kell teljesftenie szerzodeses
kotelezettsegeit, amennyiben az esszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden
esszeru altemativ modot a teljesftesre.

15.5. A vis maiorra hivatkozo felet terheli annak bizonyitasa, hogy a vis maior esemenynek a
szerzodesszeru teljesftesre kihato kdvetkezmenyet az adott helyzetben elvarhato

gondossag tanusftasa eseten sem - vagy csak aranytalan aldozat aran - lehetett volna
elharftani.

15.6. Amennyiben a vis maior idotartama meghaladja a 30 naptari napot, a Vevonek jogaban
all a Szerzodes nem teljesftett reszetol frasban elallni. Ez esetben mindket Fel maga viseli
a vis maior miatt felmeriilt karat.

16.

Egyeb rendelkezesek, a szerzodes tartalmanak 6rtelmezese:

16.1. Amennyiben Jelen Szerzodes barmely rendelkezese eltero torvenyi szabalyozas folytan
ervenytelenne valna, ligy ezen teny a Szerzodes tobbi rendelkezesenek ervenyesseget
nem erinti.

16.2. Eladonak es a Vevonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen

targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozottuk a
Szerzodes kereteben felmeriilt. Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo

korulmenyrol a felek kolcsonosen kotelesek egymast frasban tajekoztatni.
16.3. Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamftott 30 naptari napon beliil nem
tudjak megoldani a Szerzodes alapjan vagy ezzel osszefiiggesben keletkezettjogvitajukat,
ugy a jogvita elbfralasara a rendes bfrosagi fdrumokat valasztjak.

16.4. A jelen Szerzodes Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen
Szerzodes alafrasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyunek fogadjak
el.

16.5. Ha barmelyik Fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen Szerzodesben
meghatarozott valamely jog,jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz,az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltetelnek a jovobeni teljesfteserol, vagy ugyan azon jog jovobeni
gyakorlasarol is le fog mondani, vagy a kdveteleseitol el fog allni. A jelen Szerzodesbol
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fakado vagy ahhoz kapcsolodo barmilyen jogrol torteno lemondas csak erre vonatkozo
kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.
16.6. Jelen Szerzodes foszovegenek es mellekleteinek ellentmondasa eseten a Szerzodes fo
szovegenek rendeikezeset kell alkaimazni.

16.7. A jelen Szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben, valamint barmely, a teljesftessei
kapcsolatos ellentmondas eseten a hivatkozott KM,illetve annak mellekletei, vonatkozo
rendelkezesei, tovabba Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabalyai iranyadok. Jelen
Szerzodes a KM-ban meghatarozottakkai ellentetes rendelkezeseket nem tartalmazhat.

Jelen Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a Beszerzo es az Elado kozott letrejott fent
hivatkozott KM,tovabba az alabbi mellekletek:
1. szamu melleklet:

Muszaki lei'ras

2. szamu melleklet:

Megrendelt termek- es arlista
Teljesi'test Igazolo Bizonylat
Elado atlathatosagi nyilatkozata
Nyilatkozat Partner adatairol
Licencinformacios adatlap

3. szamu melleklet:
4. szamu melleklet:
5. szamu melleklet:

6. szamu melleklet:

A Szerzodest a felek attanulmanyozas es ertelmezes utan, mint szandekukkal es iigyleti
akaratukkal mindenben megegyezot 3 eredeti peldanyban jovahagyolag I'rjak ala.

Budapest, 2021. marcius honap

Budapest, 2021. marcius honap

nap

nap

Elado reszerol:

Vevo reszerol:

Bancsics Ferenc

vezerigazgato
NISZ Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zartkoruen Mukodd
Reszvenytarsasag

Bajzath Janos Bence
igazgatdsagi tag
Inter-Computer-Informatlka Zrt., a
kozos ajanlattevok neveben
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1. sz^mu mell^klet

a

nyilvantartasi szamii szerzodeshez

KOZBESZERZESI MUSZAKI LEIRAS

.%
NEMZETIINFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGALTATO ZRT.

,KdFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 Kozigazgatds informatikai
infrastrukturdjdnak konszoliddldsa a koltsegek csokkentese
erdekeben"cimu projekt kereteben,

KAKfelhobe illeszthetd mentesi kapacitds es mento-licenszek
beszerzese

Muszaki melleklet
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A beszerzes targya
Kormanyzati Adatkozpont bovftesekent mentesi kapacitasok szalli'tasa az alabbiak szerint:
•

I. reszajanlat: IBM Spectrum Protect licensz

Hibal A hivatkozasi forras nem talalhato.

•

II. reszajanlat: LTO-7 mentesi kapacltas

Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhato..

Altalanos rendelkezes - Gyartosemlegesseg
Tekintettel a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 46.§(3) bekezdeseben foglalt eloi'rasokra, amennylben
az ajanlatkerd altal meghatarozott kozbeszerzesi muszaki lei'rasban a kdzbeszerzes targyanak kellden
pontos es erthetd leirasa szuksegesse tesz meghatarozott gyartmanyu vagy eredetu dologra, illetve
konkret eljarasra, amely egy adott gazdasagi szerepid termekeit vagy az altala nyujtott szolgaltatasokat
jellemzi, vagy vedjegyre, szabadalomra, tevekenysegre, szemelyre, ti'pusra vagy adott szarmazasra
vagy gyartasi folyamatra valo hivatkozast, ajanlatkerd a hivatkozott gyartmanyu vagy eredetu dolog,
eljaras, vedjegy, szabadalom, tevekenyseg, szemeiy, tfpus, szarmazas vagy gyartasi folyamat helyett
azzal egyenertekut Is elfogad.

A nyertes Ajanlattevd feladatai
I.

reszajanlat vonatkozasaban - LIcencek szallftasa a kdvetkezd e-mail cimekre:
LicenccAdminf^'nisz.hu illetve iicens7@nisz.hii: tovabba a papfralapu Licence igazolas es papfralapu
dokumentumok atadasanak helyszme: NISZZrt., 1135 Budapest, Csata utca 8.

II.

reszajanlat vonatkozasaban - LTO-7 kazettak szallftasa a szerzddesben meghatarozott
hatariddknek megfelelden Ajanlatkerd budapesti raktaraba:
Pontos cfm: 1149 Budapest, XIV. Rona u. 54.-56.

I. reszajaniattal kapcsolatos elvarasok
A megajanlott licenszekkel kapcsolatos altalanos elvarasok
A megajanlott licenszek nem lehetnek az adott gyartonal kifutdkent semmilyen mddon megjeldit
licenszek, mivel legalabb 5 eves fenntartasi iddszakra tervezettek, ezert legalabb erre az iddszakra
biztosftottnak kell lennie a normal(nem kiemelt) iizemeltetes tamogatasnak (supportnak).
Jotallasi elvarasok

Az AJanlattevdnek biztosftania kell a megajanlott licenszekre a bekeriilesi ertek reszet kepezd teljes
kdru 12 honap Jotallast es gyartoi tamogatast. A Jotallasi idd, gyartoi tamogatas kezdete a termek
mennyisegi atvetelenek az iddpontja, amely a teljesftesi igazolas kiallftasanak feltetele.
A Jotallasra es a gyartoi tamogatasra vonatkozo felteteiek:
Azonosfto

Kdvetelmeny

Az Ajanlatkero a hibabejelenteset a bet minden napjan 0-24 ora kozott teheti meg
A hibabejelentest Ajanlattevdnek 4 oran beliil kell visszaigazolnia

A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
•
•
•

hibat bejelentd szemely neve, beosztasa,
meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyari szam),
eszlelt hibajelenseg lei'rasa,

•

hibabejelentes szama.

Az Ajanlattevonek a bejelentestol szamitott 8 oran beliil el kell kezdenie a hiba
elharftasat.

A jotallasi es gyartol tamogatas kotelezettseg teljesitesevel kapcsolatos valamennyi
koltseget - fgy kiilondsen a javitas dijat, kiszallasi dijat, szallitasi koltseget - az
Ajanlattevd viseli.
Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztosftani kell bdvebb (publikusan
hozzaferheto tartalmakon feliil) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai
dokumentacidihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissiteseihez.

II. reszajanlattal kapcsolatos elvarasok

A megajanlott eszkozokkel kapcsolatos altalanos elvarasok
A megajanlott eszkdzdk nem lehetnek az adott gyartonal kifutokent semmilyen modon megjeldit
eszkdzok, mivel legalabb 5 eves fenntartasi idoszakra tervezettek, ezert legalabb erre az idoszakra
biztosftottnak kell lennie a normal(nem kiemelt)(izemeltetes tamogatasnak (supportnak).
Jotallasi elvarasok

Az Ajanlattevonek biztosi'tania kell a megajanlott termekekre a bekeriiiesi ertek reszet kepezo teljes
koru 12 honap jotallast es gyartoi tamogatast. A jotallasi ido, gyartoi tamogatas kezdete a termek
mennyisegi atvetelenek az idopontja, amely a teljesitesi igazolas kiallitasanak feltetele.
A jotallasra es a gyartoi tamogatasra vonatkozo feltetelek:
Azonosi'to

Kovetelmeny

Az Ajanlatkero a hibabejelenteset a het minden napjan 0-24 ora kozott teheti meg
A hibabejelentest Ajanlattevdnek 4 oran beliil kell visszaigazolnia
A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:
•

hibat bejelentd szemely neve, beosztasa,

•

meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyari szam),

•

eszlelt hibajelenseg leirasa,

•

hibabejelentes szama.

Az Ajanlattevdnek a bejelentestdl szamitott 8 oran beliil el kell kezdenie a hiba
elharitasat.

A jotallasi es gyartoi tamogatas kotelezettseg teljesitesevel kapcsolatos valamennyi
koltseget - igy kiilonosen a javitas dijat, kiszallasi dijat, szallitasi koltseget - az
Ajanlattevo viseli.

Mentesi kapacitasok bovitese

1.1

I. reszajanlat: IBM Spectrum Protect licenc

Beszerzesi igeny: 40 TB front-end kapacitasbdvfteshez szukseges licensz csomag, a meglevd IBM
Spectrum Protect mento rendszerben.

Ajanlatkero az alabbi tablazatban megadott vagy azzal egyenerteku termekekre ker ajanlatot:

KEF cikkszam
DIIPQLL

Megnevezes

Menny.(db)

IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte (2001+)

40

License + SW Subscription & Support 12 Months

A licenc egyenertekusegenek feitetelei, amennyiben az Ajanlattevo nem a fenti termekekre ad
ajanlatot:
Azonositd

Kovetelmeny

SP-01

Az Ajanlatkero tulajdonaban levo IBM Spectrum Protect mento rendszerben tovabbi
40TB front-end kapacitas menteset biztositani tudja.

SP-02

Teljes merteku kompatibilitas a Szolgaltato KAK kereteben kiepitett IBM Spectrum
Protect mentesi rendszerrel.

SP-03

A jelenlegi licensz mennyisege 2000 TB feletti, fgy a megajanlott licence-tfpusnak ezzel
osszhangban kell Lennie.

1.2

II. reszajanlat: LTO-7 mentesi kapacitas

Beszerzesi igeny: az Ajanlatkero adatkozpontjaban, osszesen 20 db felcimkezett LTO-7 mento kazetta
Ajanlatkero az alabbi tablazatban megadott vagy azzal egyenerteku termekekre ker ajanlatot:
Megnevezes

KEF cikkszam
35895501

Menny.(db)

6 TB ULTRIUM 7TAPECARTLAB

Az egyenertekusegenek feltetelei, amennyiben az Ajanlatado nem a fenti termekekre ad ajanlatot:
Azonosfto

Kovetelmeny

LTO-01

Az Ajanlatkero tulajdonaban IBM TS4500 mentorobottal kompatibilis szalag,
felcimkezve.
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2.szamu melleklet

nyilvantartasi szamu szerzodeshez
Megrendelt termek- es arlista

I. reszajanlat(IBM Spectrum Protect licensz) tekintet6ben:
Netto egysegar

Nett6 osszdr

Mennyiseg,
mennyis^gi egyseg

(Ft)

(Ft)

40 db

641 400

25 656 000

Cikkszam

Termek (szolgaltatas) megnevezese
(Termekazonosito)

DIIPQLL

IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte
(2001+) License + SW Subscription & Support 12
Months

25 656 000

Osszesen ar (nett6)fll

01dal21 /27

3. szaitiu melleklet

a

nyilvantartasi szamu szerzodeshez
NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
^-A/VSTeljesitest igazolo bizonyiat 1.0

NISZ

Teljesi'test igazolo bizonyiat
Kesziilt

Hely:

Datum;
Jelen vannak:

Kepviselo neve, beosztasa:

V^llalkozo/ SzalHto ceg neve:

Kepviselo (1) neve, beosztasa: Kepviselo (2) neve, beosztasa:
(a TIB jovahagydja)
(a TIB alafroja)

Megrendeld:
NISZ

Nemzeti

Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.
Termek/szolgaltatas megnevezese:
Szerzodes targya:
Szerzodes sz^a:

Teljesi'tes igazolas targya:

Teljesi'tes szerzodes szerinti Uteme/datuma:
Teljesi'tes tenyleges datuma:
Megjegyzes:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallito az arut, termeket vagy eszkozt a Megrendelo
telephelyere szalli'totta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak szerint. A teljesi'test
igazolo, dokumentalo iratok (szalh'tolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv., minosegvizsgalati Jkv.,
tesztelesi minosi'tes, mas
)a teljesi'test igazolo szakterUletnek atadasra
keriiitek; a teljesi'tes a szerzodes szerintl tartalomnak es minosegnek megfelel. A fent jelzett es archivalt
dokumentumokat a teljesi'test igazolo szakterulet visszakeresheto modon megorizni koteles.
A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyiijthatja.
Elfogadott netto teljesi'tmeny ertek (Ft):
Devizanem:
Ertek:
a szerzodesben meghatdrozott egyeb devizdban
Az
elfogadott
teljesi'tesbol
visszatartott
(joteljesi'tesi) garancia, kotber (Ft):

Megrendelo kepviseloje(I)

Szaih'to kepviseloje

Megrendelo kepviseloje(2)
+36 1 459 4200

info@nisz.hu

nisz.hu

4. szamu melleklet

a

nyilvantartasi sz^u szerzodeshez

Elado ^tldthatdsagi nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011. CXCV.torveny 41.§(6) bekezdeseben foglalt feltetelnek
valo megfelelesrol
Nyilatkozattevo:

Ceg neve:

Inter-Computer-Informatika Zrt.

Adoszam:

12857074-2-43

Szekhely
Cegjegyzek szam:

1118 Budapest, Gombocz Zoltan utca 12. fsz. 1.
01-10-044769

Bankszamlaszam:

10700347-26594608-51100005

Kepviseli:
Kepviselo titulusa:

Bajzath Janos Bence
igazgatosagi tag

Jelen okirat alai'rasavai nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt Inter-Computer-Informatlka Zrt. a nemzeti
vagyonrol szolo 2011. evi CXCVl. 3. §(1) bekezdes 1. pontja szerinti atlathato szervezet.
Tudomasul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarbl koteles vagyok a Kozbeszerzesi es Ellatasi
Foigazgatosagot haladektalanul I'rasban erteslteni.
Tudomasul veszem, hogy a valotlan tartalmu nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest a Kozbeszerzesi es Ellat^i
Foigazgatosag jogosult felmondani, vagy attol elallni.
Budapest, 2021

Bajzath Janes Bence
igazgatosagi tag
Inter-Computer-Informatika Zrt.
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5. szamu melleklete a

NEMZETIINFOKOM

.. nyilvantart^i sz^ii szerzodeshez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

SZOLGALTATb ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairol
Azonosito adatok:

Rovid nev {cegjegyzeknek megfeleloen):
Inter-Computer-lnformatika Zrt.

Teljes nev (cegjegyzeknek megfelelden):
Inter-Computer-Informatika Szamitastechnikai es
Kereskedelmi Zrt.

Ceeiesvzek szam, EV szam, mukode si engedely szam, birosagi nyilvantartasi szam,

szam {megfelelo aldhuzando):

egyeb
01-10-044769

Unios ad6szam:HU12857074

Adoszam: 12857074-2-43

Kapcsolattarto adatai
Beosztas: key account manager
Nev: Roth Daniel

E-mail cim: daniel.roth@intercomputer.hu
Telefonszam: +36 30 776 5080
Cfm

Szekhely {orszdg, irdnyitoszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1118 Budapest, GomboczZ. u. 12. fszt. 1.
Levelezesi cim,amennyiben elter a szekhelytol {orszdg, irdnyitoszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1075
Budapest, Karoly kit. 3/a

Vevo partner eseteben a kovetkezoket is ki keli tdlteni, amennyiben relevans
Szamla kiildesi cim {orszdg, irdnyitoszdm, vdros, utca, hdzszdm):
Cegnev:

Szamlazasi cim {orszdg, irdnyitoszdm, vdros, utca, hdzszdm):
Szamlavezeto bank

Neve: GIB Bank Zrt.
Bankszamla devizaneme: HUF

Bankszamla szama: 10700347-2659460851100005

Kiilonos addz^sra vonatkozo informdciok(addzdsra vonatkozdtorvdnyek alapjan, az irrelevdns sorban
NEM-et kell beimi, ameiyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Penzforgalmi elszamolas [afa tv.

Kiilonbozet szerinti

Onszamlazas [afatv. 169.§.(1)]:

XIII/A. fejezet, 169.§.(h)]: NEM

elszamolas [afa tv. XV.-XVll.

NEM

fejezet, 169.§.(p,q,)]: NEM

Alanyi mentesseg [afa tv. Xlll.
fejezet]: NEM

Tevekenyseg alapjan mentes[afa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevekenyseg alapjan:

KATA [2012. evi CXLVll.

KIVA [2012. evi CXLVll.

EVA [2002. evi XLlll. torveny]:

torveny]: NEM

torveny]: NEM

NEM

Forditott adozas [afatv. 169.§.(n)]:
NEM

Milyen tevekenyseg alapjan:

Kelt:

Inter-Computer-Informatika Zrt.
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6. szamu melleklet

34-NYlO Licencinformacios adatlap 8.0
Licencinformacios adatlap

ucencAtad6 Aui^
Nyilvantartasi adatok
Szerzodesszam:

Szamlaszam (adoUgyi):

A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szama:
Licencatado adatai

Ceg neve:

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail):
Belso fejiesztesu alkalmazasnal fejleszto neve:
Termekinformaciok

Licenc jogosult neve:
Alkalmazas pontos neve:
Gyartoi cikkszama:
Gyavto megnevezese:

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisege:
Licenc csoport neve:
Licenc mennyiseg:
Szoftver/licenc statusz
Aktiv:

Igen

Nem

Kiosztott:

Igen

Nem

Tennek egysegara:

Devizanem (pi. HUF,EUR,USD):
Kozbeszerzesi dij(%):

Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap):
Installation

Users

Server + GAL

Processor

Core

Egyeb

Szoftverkovetes vagy termekfrissites:

Igen

Nem

Szoftverkovetes frissitesre jogosit:

Igen

Nem

Szoftverkovetes idotartama (maintenance valid from-to):

ev.ho.nap

Elofizetes (subscription):

Igen

Elofizetes ervenyessegi ideje:

ev.ho.nap

Eltero kiadasok hasznalatanak lehetosege (cross edition rights):

Igen

Nem

Korabbi verziok hasznalatanak lehetosege(downgrade rights):

Igen

Nem

Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosege:

Igen

Nem

Metrika:

Datum
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Nem
-

Licencatado vagy g>'drt6 ccgszeru alai'rasa

N ^ ^^

34-NYlO Licencinformacios adatlap 8.0
Kitoltesi utmutato

Nyilvdntartdsi adatok

Szerzodesszam: aNISZ Zrt. altal a szerzodesen feltuntetett szam (7 karakter, SAP DMS azonosito)

Szamlaszam (adoiigyi): licencatado altal klallitott szamlaegyedi azonositoja

A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szama: opcionalis, de ha megrendeles alapjan tortent a teijesites,
kotelezo kitolteni.
Licencdtado adatai

Ceg neve: A szoftvertermeket atado ceg cegszerii megnevezese.

Kapesolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail): A szerzod&ben/megrendelesben licencatadoi
oldalrol definialt szakmai kapesolattarto neve, valamint telefonos es e-mailes elerhetosege.

Belsd fejlesztesu alkalmazasnal a fejieszto neve: Csak abban az esetben kell kitolteni, ha a
szoftvertermeket a Megrendelo hazon beliil fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztest vegzo szervezeti
egyseg minosul a szoftvertermek atadojanak.
Termekinformdciok

Licenc jogosult neve: A szoftver hasznalatarajogosult fel megnevezese a licencigazolas szerint.
Alkalmazas pontos neve verzioszammal: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese
es verzioszama.

Gyartoi cikkszama: A szoftvertermek pontos, a gy^to altal deklaralt cikkszama (pi.: SKU, Partnumber
stb.)

Gyarto megnevezese: A szoftvertermek gyartojanak pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese es verzioszama.
Szoftver mennyisege: A termek hasznalatara jogosult mennyiseget kell feltuntetni gyartoi metrika szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese.

Licenc mennyiseg: A termek hasznalatara Jogosult mennyiseget kell feltuntetni gyartoi metrika szerint.
Szoftver/licenc stdtusz

Aktiv: Az aktiv es inaktiv allapotok darabszammal megjelolve.

Kiosztott: A kiosztott (hasznalatban) es a nem kiosztott szoftverek darabszammal megjelolve.

Termek egysegara: A szamlan szereplo netto egysegar a szamlan feltuntetett penznemben.
Devizanem:(pL HUF,EUR,USD): A szamla devizaneme.

Kozbeszerzesi dij(%): A szamlan vagy szerzodesben feltiintetett osszeg, amennyiben van.
Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap): A licenc hasznalati jogosultsaganak kezdo datuma.
Metrika: A termek licencelesere vonatkozo gyartoi metrika.
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Installation: Abban az esetben valasztando, ha a termek telepitett peldanyok darabszama alapjan
licencelendo.

Users: Abban az esetben valasztando, ha a termek felhasznalok szama alapjan licencelendo.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben valasztando, amennyiben az adott
szervertermeket szerver es kliens alapon licenceljiik.

Processor: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor socket alapon licenceljiik.
Core: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljiik.

Egyeb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolasban nem illeszkedik.
Szoftverkovetes vagy termekfrissites: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzes egy meglevo licenc szoftverkovetese vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzes teljeserteku uj licenc.

Szoftverkovetes frissitesre jogosit: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzfe feljogosit a termek legfrissebb verzio hasznalatara a licenc ervenyessegi
idejen belul.
Nem: A termeknek csak az aktualisan vasarolt verziqja hasznalhato.
Szoftverkovetes idotartama (maintenance valid from-to): A szoftverkovetes idotartama kezdo- es
vegdatummal.

Elofizetes (subscription): Amennyiben a licenc nem orokos licenc.
Elofizetes ervenyessegi ideje: A szoftver ervenyessegnek kezdo es vegdatuma.
Elterd kiadasok hasznalatanak lehetosege (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadasii szoftver hasznalat megengedett (pi.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.
Korabbi verziok hasznalatanak lehetosege(downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verzioszamii szoftver hasznalata megengedett.
Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.
Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosege:

Igen: Kulonbozo nyelvi k&zletek hasznalatanak lehetosege.
Nem: Csak a vasarolt nyelvi keszlet hasznalata megengedett.
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