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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. rész

amely létrejött egyrészről a
Intézmény
Intézmény neve:
Azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

NISZ
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörüen Működő Részvénytársaság
20030
1081 Budapest, Csokonai ii. 3
01-10-041633
10585560-2-44
K&H Bank Zrt. 10403239-000027183-00000001
Bancsies Ferenc
vezérigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

SoftwareONE Hungary Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 2/B.
01-09-976224
23744189-2-41
13100007-02510810-00623482
Rajcsok Zoltán
ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban együttesen: Felek) alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF),
által TED 2018/S 022-045735 (KÉ- 1510/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére 1. rész Microsoft szoftverlicencck bővítése,
kiegészítése,
meghosszabbítása,
verzió-követése,
cseréje,
valamint
új
szoftverlieencck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretniegállapodás jött létre (a továbbiakban:
KM)
Kivi
KM
KM
KM

azonosjtószáma: KMO1MSLIC18
aláírásának dátuma: 2018. május 2.
időbeli hatálya: 2020. november 2.
keretösszege: 30.000.000.000 forint ± áfa.
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Eladó kijelenti, hogy a Microsoft Ireland Operations Limited (a továbbiakban: Gyártó)
nagyvállalati licenc konstrukciói szállítására képes, azaz Microsoft Licensing Solution
Provider (LSP) jogosultságú partnere.
1.2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, továbbá a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának
következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe
lépett.
1.3. Jelen szerződést aközbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.1.

A jelen Szerződést és számlakiállítánt a/z
(eégnév~ teljesíti, a Szerződést
meghatalmazás alapján a(z) ösazos közös ajónlattovő nevében hja alá4~

1.5. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.
1.6. Eladó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a Szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen Szerződés tárgyát, armak
megvalósítását érintő valamemiyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú
melléklet) foglaltalcat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. A jelen Szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye
megvalósítására jött létre, „MTÜ Tárhelyszolgáltatás részére Microsoft Operációs
rendszerek, Adatbáziskezelő és távoli asztal kapcsolati (RDS) licenc beszcrzés”
tárgyú eljárás 1. része (Windows Server Datacenter licence) alapján Vevő megrendeli,
az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott
követelményeknek megfelelő, a 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista)
szerinti nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.

—

-

‘ A végleges szer2ődés tartalmazza. A nyertes ajánlattevő, mint közös ajánlattevő nyilalkozata szerint kerül
kitöttésre.
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3. A szerződés hatálya, a teljesítési határideje:
3.1. Eladó a szál1ítandó termékeket és dokumentumokat jelen Szerződés hatályba lépését
követő 14. napig köteles leszállítani a Műszaki leírásban és jelen Szerződésben foglaltak
szerint.
3.2. A szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.
4. A teljesítés helye:
4.1. Eladónak a licenceket igazoló gyártói licenc igazolást továbbá a Műszaki leírás 2.2.
pontja szerinti egyéb dokumentumokat az ott megjelöltek szerint kell megküldeni az ott
megjelölt elektronikus levélcímekre. A beazonosíthatóság miatt az emailben meg kell
jelölni a műszaki melléklet tárgyát.
5.

A teljesítés módja

5.1. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket
szállítani (amennyiben ez értelmezhető a beszerzés tárgya tekintetében). Eladó a termék
szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni. Átadandó különösen a Műszaki
leírás 2.2. pontja szerinti valamennyi dokumentum.
5.2. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban
értesitenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A
jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja Ici jelen Szerződés 11. fejezetében
foglaltak alkalmazását.
5.3. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul
értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelniét kizárja.
5.4. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott aj ánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe.
5.5. Amennyiben jelen Szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó
bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt.
138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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5.6. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség jelen Szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába
terheli.
—

—

5.7. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésének alkalmazását.

5.8. Vevő tájékoztatja Eladót, bogy a Vevő és Gyártó között létrejött meglévő MPSA
keretszerződésének száma: 4100063656. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a szállítást
Vevő ezen azonosítószámú MPSA szerződésén belül egy új, önálló vásárlási számlaként
(purchasing account) kell teljesítenie.
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1. Eladó a jelen Szerződés alapján a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses
árakon teljesíti.
6.2. Eladót megillető díj (vételár) teljes összege: 9 200 640,- Ft + közbeszerzési díj + áfa,
azaz Kilencmillió-kétszázezer-hatszáznegyven forint ± közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó.
6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a
kiszállítás díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték
kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként
szerepeltetni.
6.4. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 1% ± áfa.
6.5. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadók.
6.6. Eladót a Jelen Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
jelen Szerződésben meghatározott árak a Szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
7. Fizetési feltételek:

Oldal4/29

7.1. Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegüzetést kizáija.
7.2. Vállalkozó ajelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a szúmvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében a Kbt.
135. * (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseinek megfelelően
jogosult, amit Vállalkozó Megrendelő által aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállitását követően állít Ici, és azzal együtt
nyújt be Megrendelőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek
(szolgáltatások) szerepelhetnek. Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséről egy számla
kiállítására jogosult.
-

—

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat.
7.4. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Megrendelő a Kbt.
27/A. * alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását az e invoiceűimisz.hu
címre.
7.5. Megrendelő a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlát a Megrendelő nevére (NISZ Zrt,) és címére kell kiállítani,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott
szolgáltatások megnevezését, TESZOR számát,
a Megrendelő adószámát és az által megadott belső azonosításra szolgáló
jelen szerződés számot,
flzetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 naptári napot,
a számlán fel kell tiintetni a Vállalkozó bankszámlaszámát, a bank nevét,
valamint az adószámát,
a számlán fel kell tuntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. ~ és 175. ~ szerinti előírásoknak,
1 %+áfa közbeszerzési díj at.
—

—

—

—

—

—

—

—

7.6. Megrendelő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatój ába érkezésétől, vagy az elektronikus számla befogadásától számított 30
napon belül utalja át az ellenértéket Vállalkozónak, amely időtartamba nem számít bele az
esetleges számlareklamáció ideje.
7.7. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi
Vállalkozónak. A Ihetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
7.8. Vállalkozó a bar~kszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
7.9. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, szánilaszámában) bekövetkező változásokról 3
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(három) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni és hiteles
cégkivonatot csatolni, valamint a treasurv@nisz.hu email címre is megküldeni
7.10. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~
(1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.12. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 7.4 pontban meghatározott címekre nyújtja be, vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.13. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontj a szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
j övedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.14. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti
harmadik személyre.
7.15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.
7.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

8. Átadás-átvétclre vonatkozó előírások
8.1. Felek a 4.1. pont szerinti mennyiségi átadás-átvételt tartanak, amely során Eladó a
niegküldéssel átadja, Vevő pedig a kézhezvétellel átveszi a Műszaki leírás 2.2. pontja
szerinti dokumentumokat.
8.2. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
Eladó jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi
dokumentumot átadta-e,
-

8.3. Vevő az átvételt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Vevő az átvételt
megtagadja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
Eladó nem adott át valamennyi, a jelen Szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott dokumentumot,
-

8.4. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
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-

-

-

-

-

-

-

az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét
Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

8.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy az ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt
sikertelen mennyiségi átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének
alkalmazása mellett (11.3.) jogosult elállni a Szerződéstől.
8.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a
tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a j ótállás kiterjed.

9.

Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen Szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a 8. fejezet szerinti átadásátvétel sikeresen lezárult. Az átadás-átvételt az erről készültjegyzőkönyv Vevő által aláírt
példányával igazolja Eladó.
9.2. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.2. pontban
megnevezett személyek együttesen jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló
Bizonylaton történik (3. sz. melléklet).
9.3. Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve ajelen Szerződésben meghatározott
dokumentumokat Eladó át nem adja.

10.

Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen Szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírásban
meghatározottak szerinti jótállást és gyártói támogatást vállal. A jótállási idő, gyártói
támogatás kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja.
10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.
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10.3. Eladó szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére
a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult
és/vagy jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan
joga, Így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1.
szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen Szerződésben
meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen
pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen Szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

10.4. Amennyiben harmadik személy Eladó felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése
miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig
köteles a perbehivást elfogadni. Eladó j ogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén
minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés
kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden olyan kárát,
amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító inellékkötelezettségek

11.1. Amermyibenjelen Szerződés 3.1 pontjában meghatározotthatáridőig, olyan okból, amiért
Eladó felelős, a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó
az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően
késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi
kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
11.3. Huszonöt napot meghaladó késedelem esetén a Szerződés meghiúsuknak tekintendő,
amennyiben Vevő, Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen Szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen Szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.
11.4. Jelen Szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen Szerződés nettó értékének 25 %-a.
11.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
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11.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.
11.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ici a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.2. Felek jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag Írásban módosíthatják.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a)
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b)
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
e)
jelen Szerződés 10.3. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d)
Eladó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
jelen Szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

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

12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A Szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.
12.8. Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól etállni,
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél)
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.
—
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12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani
ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
13.
Titoktartás
-

-‚

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
Szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek kötelesek jelen Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé
nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.
13.3. Amennyiben jelen Szerződés telj esítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen Szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen Szerződéstől elállni vagy jelen
Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

14.

-

Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen Szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Név: Boros Gábor
Beosztás: iiiformatikai szolgáltatásmenedzser
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Telefon szám: ±36303895712
E-mail cím: Boros.Gabor@nisz.hu
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult képviselő:
Név: Mag Nikoletta
Beosztás: Sales Lead
Telefon szám: ±06209369106
Mobiltelefon szám: +06209369106
E-mail cím: niko1etta.mag~soűwareone.com
14.2. Jelen Szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Varga Dezső
Beosztás: vezérigazgató helyettes
-

Név: Ádám Csongor
Beosztás: ágazati igazgató
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
kapcsolattartójaltelj esítésigazolója személyét megváltoztatni.
Szerződő felek
megállapodnak, hogy a kapcsolattarták, illetve a teljesítésigazolásra jogosultak
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó vagy a teljesítésigazolásra jogosuit
személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől
hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
Írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

-

—

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a
feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesités második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesitettnek tekinteni.
—
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14.6. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelnii jogszabályok által előírt
felhatalmazással a jelen Szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok
kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a
jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, bogy személyes adatukat (név,
e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen
Szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen
Szerződés megszűnésének időpontjáig
amennyiben a Szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató
Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és
feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a
mi.mkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek
arra, hogy a Szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti
személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére
megküldésre kerülhetnek.
—

-

14.7. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is,
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat,
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
itformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/BK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („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 maiornak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését
akadályozzák vagy késleltetik a Szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a
jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak
előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, 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;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
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15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia
szükséges.
15.4. Amennyiben vis major miatt a Szerződésben foglalt határidők nem tel] esíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna
elhárítani.
—

—

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a Szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli
a vis maior miatt felmerült kárát.
16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét
nem érinti.
16.2. 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 tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatiii.
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4. A jelen Szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
cl.
16.5. l—la bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen Szerződésből
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fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.6. Jelen Szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a Szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.7. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat Partner adatairól
Licencinformációs adatlap

A Szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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Rajcsok Zoltán
ügyvezető
SoftwareONE

a

.

1’ Számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MÜSZAKI LEÍRÁS

‚sz

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MTÜ Tárhelyszolgáltatás
-

Microsoft Operációs rendszerek, Adatbáziskezeló’ és távoli asztal kapcsolati
(RDS) hcenc beszerzés
műszaki melléklet
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A beszerzés tárgya
A beszerzés célja: Windows server licencek szállítása az alábbiak szerint.
részajánlat: Windows Server Datacenter licence
részajánlat: Windows Server Standard licence
.
részajánlat: Microsoft SQL Server adatbáziskezelő licence
.
részajánlat: Windows RDS licence
a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.
.
.

Általános rendelkezések
Gyártúsemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, 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.
Átadás átvétel módja
A licenszek vonatkozásában a licenszek átadásának a szerződés hatályba lépését követően 14 napon
belül kell megtörténni.
Az MPSA konstrukciónak megfelelően a szállítást a NISZ meglevő, 4100063656 számú MPSA
szerződésén belül egy új, önálló vásárlási számlaként (purchasing account) kérjük.
Licenc átadás módja:
Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.
Az Ajánlattevő az átadás-átvételi eljárás során köteles Ajánlatkérőnek átadni a szoftverek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Ajánlattevő
különösen az alábbi dokumentumokat köteles Ajánlatkérőnek átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
.
a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),
.
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
jótállásra, gyártói támogatásra valamint a szoftverkövetésre vonatkozó dokumentumok.
-

-

Az átadás-átvétel során Ajánlatkérő ellenőrzi, hogy Ajánlattevő adott szoftver rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
A szoftverek biztosítása elektronikus úton történik. Ajánlattevő az ajánlatkérésben meghatározott
termékek biztosításához (licencek) szükséges elérési utat és aktiválási kódot (szállítói vagy gyártói
felület megadása, ahonnan a megvásárolt licencek a megadott jogosultsággal letölthetőek), valamint
a licencigazolásokat a licensz@nisz.hu és a licenceadniin@nisz.hu e-mail címekre köteles megküldeni.
Oldal 17/29

A szállítandó eszközök és szolgáltatások
Windows Server Datacenter licenc —1. részajánlat
Beszerzési igény: 1db 2socket-es fizikai szervert, összesen 40 db fizikai x86-os core-t lefedő Windows
Datacenter szerver licenc
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszárn
AAA-30467-MPSA-3 Year(s)

Megnevezés
CorelnfSvr Datcr Core 2 LSA

Mennyiség (db)
20

A licence egyenértékűségének feltételei, amennyiben Ajánlattevő nem a fentiekben meghatározott
termékekre ad ajánlatot:
*

.

OS1-Ol
OS1-OZ
051-03
051-04
051-05
OS1-06
051-07
051-08
051-09

Beépített Hypervisor képesség, amely képes Windows szerver és kliens,
valamint Linux/Unix szerverek virtualizációjára korlátlan darabszámban.
Lehetőség, a Nano Server telepítési opció használatára.
Virtuális gépek védelme TPM támogatással Illetve a virtuális gépek
lemezeinek titkosítása natív eszközökkel;
Cimtár szolgáltatás, melyben a szükséges és elégséges hozzáféréseket AD
jogosultság alapján lehessen szabályozni.
Beépített, fejlett hálózati szolgáltatások (DNS, DHCP, NLB, File Share Services,
stb.);
Nagy rendelkezésre állású fürtök kialakítása a szerveren futó szolgáltatások
számára, ezzel is növelve az üzembiztonságot;
PowerShell script futtatási képesség;
Távoli felügyelet képessége;
Szoftveres storage vezérlési képességek és telephelyek közötti
adatreplikációs megoldások támogatása;

051-10

Szoftveres hál6zat vezérlési képességek és skálázható controllerek;

051-11

Adat deduplikációs képességek, amely csökkentheti az adattároláshoz
szükséges kapacitásigényt.

051-12

.Net keretrendszer futtatására alkalmas;

051-13

Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);

051-14

Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;

051-15

Menedzsment termék, amelynek tartalmaznia kell,
.
.
.

A virtualizációs környezet központi menedzsmentjét;
Központi menedzsment megoldást, mely képes Hyper-V és VMware
virtualizációs platformon biztosítani az integrált menedzsmentet;
A szállítandó Iicenszek biztosítsák a virtualizációs platform és az
azon futó Windows és Linux guest gépek központi felügyeletét;
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Mentési megoldást, mely képes virtuális és nem virtuális kiszolgálók
adatait is menteni;
.
Beépített monitoring képesség a Windows Server szolgáltatásokhoz
(AD, DNS, DHCP, File Services, stb.);
.
Beépített monitoring képesség a Microsoft Server megoldásokhoz
(SQL Server, Exchnage Server, SharePoint Server, stb.);
.
Gyártói támogatás a hardver felügyelethez (HP Server,Ifl~jServer,
stb.);
• Beépített szolgáltatási-szint mérési képesség;
.
Elosztott alkalmazások felügyeletének képessége;
.
Széleskörű integrációs lehetőség (Mentés, Automatizálás,
Monitoring, Ticketing, stb.);
A megajánlott licenc konstrukció tartaHazzon 3 év gyártói termék
támogatást és szoftver követést.
.

OS1-16

Windows Server Standard licenc —2. részajánlat
Beszerzési Igény: 48 db fizikai x86-os core-t lefedő Windows Standard szerver licenc
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszám
AAA-29743-MPSA-3 Year(s)

Megnevezés
CorelnfSvr Std Core 2 LSA

Mennyiség (db)
24

A licence egyenértékűségének feltételei, amennyiben Ajánlattevő nem a fentiekben meghatározott
termékekre ad ajánlatot:
.

.

052-01
052-02
OSZ-03
052-04
OSZ-05
052-06

.

.

..

.

Címtár szolgáltatás, melyben a szükséges ás elégséges hozzáfér seket AD
jogosultság alapján lehessen szabályozni.
Beépített, fejlett hálózati szolgáltatások (DNS, DHCP, NLB, File Share Services,
stb.);
Nagy rend~llZ~2~sre állá~i~fürtök kialakítása a szerveren futó szolgáltatások
számára, ezzel is növelve az üzembiztonságot;
PowerShell script futtatási képesség;
Távoli felügyelet képessége;
Szoftveres storage vezérlési képességek és telephelyek közötti
adatreplikációs megoldások támogatása;

052-07

Szoftveres hálózat vezérlési képességek és skálázható controllerek;

052-08

.

052-09

Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);

052-10

Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;

Net keretrendszer futtatására alkalmas;
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0S2-11

A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 3 év gyártói termék
támogatást és szoftver követést.

Microsoft SQL Server adatbáziskezelő licence —3. részajánlat
Beszerzési igény: Microsoft adatbáziskezelő licencek az alábbiakban részletezettek szerint:
Microsoft SQL Server Enterprise vagy ezzel egyenértékű licenc 48 darab fizikai processzor
mag lefedésére
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
.

Cikkszám
AAA-03756-MPSA-Each

Megnevezés
SQL Server Ent Core 2 SL

Mennyiség (db)
24

A licenc egyenértékűségének feltételei’ amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékre ad ajánlatot:
Á

•

•

•

•

.

.

DB-O1

A megajánlott adtabáziskezelő licence tegye lehetővé virtuális szerveren futtatás
használatát

DB-O2

Legyen lehetőség a termék licencelését kiszolgáló szerverek alapján meghatározni, azaz
a fizetendő licenc díj a kiszolgálók műszaki paraméterei (például vCPU core-ok
darabszáma) alapján kerüljön meghatározásra, és a ne függjön az egyes kliensek,
felhasználóinak darabszámától

DB-03

Maximális kiosztható memória métere instance-onként ne kerüljön korlátozásra

DB-04

Operációs rendszer által az adatbázisnak kiajánlott naplózó fájlrendszer natívan
támogassa NTFS alapokon

DB-O5

Teljes értékűen és nativan monitorozható legyen a System Center Operation Manager
2012R2 vagy újabb kiadásával, az adatbázis minden belső teljesítmény és erőforrás
foglaltságát figyelembe véveTeljes értékűen és nativan kezelhető legyen az SQL Server
Management Studio 2012 R2 vagy újabb eszközzel

DB-O6

Tegye lehetővé nativan az SQL az LDAP alapú címtár és a kevert módú felhasználói
hitelesítést

DB-07

A megajánlott licence-hez nem szükséges szoftverkövetést biztosítani

Windows RDS licence —4. részajánlat
Beszerzési igény: 25 felhasználóra vonatkozó Microsoft Remote Desktop licence
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszám
Megnevezés
AAA-03871-MPSA-Each Win RDS User CAL
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Mennyiség (db)
25

A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékre ad ajánlatot:
.

.

.

.

-

.

—

RD-O1

A Jelenleg a rendszer részét képező Microsoft RDS Cluster felhasználói számának
bővítésére alkalmas licence, amely a rendelkezésre álló erőforrások erejéig nem igenyli
a jelenlegi szervereken felül ÚJ kiszolgáló telepítését.

RD-02

A jelenleg a rendszer részét képező Microsoft RDS Cluster management felületéről a
meglévő licencekkel együtt kezelhető

RD-03

Ajánlattevő biztosítsa az Ajánlatkérő számára a hibajavító csomagokhoz való
hozzáférést

RD-04

A megajánlott licence-hez nem szükséges szoftverkövetést biztosítani

Jótállással, gyártói támogatással ás szoftverkövetéssel kapcsolatos elvárások
Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékre a teljes körű,
36 hónap jótállást és gyártói támogatást, valamint az I. és II. részajánlat vonatkozásában
szoftverkövetést.
A jótállási, gyártói támogatási, valamint a szoftverkövetési Idő kezdete a termék átadásának az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
Ajótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó feltételek;
4

.

.

.

.

..

.

J-1

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg

J-2

A hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolni az Ajánlatkérő felé

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok
Nyertes ajánlattevő feladatai
.

Licencek biztosítása elektronikus úton történik a következő e-mail címekre:
LicenceAdn1in(2Y~nisz,hu illetve licensz(~nisz.hu, a szerződés hatályba lépését követő 14

napon belül úgy, hogy a licencigazolások küldésekor a műszaki melléklet címét is feltünteti a
beazonosítás érdekében.
Leszállitandók
.
.

Jótállásra, gyártói támogatásra és szoftverkövetésre vonatkozó dokumentáció
Licencigazolások
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2.számú melléklet

a

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék- és árlista

AAA-30467-MPSA-3 Year(s)

CorelnfSvr Datcr Core 2 LSA

20

db
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460032
Ft

9 200 640 Ft

—

3. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

a

NISZ Nemzeti Infokommunikádós Szolgáltató Zrt.

NISZ

1-1-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Teljesítést igazoló bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:
Képviselő (1) neve, beosztása:
NISZ
(a TIB aláírója)
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést
igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati 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 e~éb devizában
Devizanem:
Érték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
±3614594200

info@nisz.hu

nisz.hu

4. számú melléklet

a. nyilvántartási Számú szerződéshez
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
való megfelelésről
Nyilat kozattevíi:
Cég neve
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

* (6) bekezdésében foglalt feltételnek

SoftwareONE Hungary Kft.
1037 Budapest Montevideo utca 2/B.
01-09-976224
23744189-2-41
13100007-02510810-00623482
Rajesok Zoltán
ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt SoftwareONE Hungary Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t haladéktalanul
írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÚ Zrt. jogosult
(elmondani, vagy attól elállni.
Budapest, 2021
Rajcsok Zoltáii
ügyvezető.
SoftwareONE

01da124/29

ICft.

5. számú melléklete a

.

nyilvántartási Számú szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól

N’ I S Z

1.0

NISZ Nemzeti lnfokomrnunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest’ Csokonai utca 3.
6-NY6
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően);
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
SoftwareONE Hungary Kft.
CégieEyzék
szám
EV
szám,
működési
engedély
szám,
bírósági
nyilvántartási
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-976224
Adószám: 23744189-2-41

szám,

Uniós adószám: HU23744189

Kapcsolattartó adatai
Név: Mag Nikoletta

Beosztás: Sales Lead

Telefonszám: +06209369106

E-mail cím; nikoletta.mag@softwareone.com

cím
Székhely (ország’ irányítószám, város, utca, házszóm):
Magyarország, 1037 Budapest Montevideo utca 2/b.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítászám, város, utca, hózszóm):
Vevő partner esetében a következőket is kI kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldésl cím (ország, irónyitószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányitószám, város, utca, házszóm):
Számlavezető bank
Neve: BNP Paribas Hungary
Bankszámla száma:
HU61 131000070251 08100062 3482

Bankszámla devizaneme:
Forint

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beírni,
amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/A. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.5(l)]: NEM
fejezet 169.5(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet
169.5.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]:
Milyen tevékenység alapjan: NEM
~

..

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]; Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
NEM
fejezet]: NEM
Milyen tevekenyseg alapjan:
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM
EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM
.

Kelt

Cegszeru alairas
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6. számú melléklet
34-NY6 Licencintérmációs adatlap 8.0

Liceucinformációs adatlap
ICENCÁTÁDÓ ÁLTAL KIT~ÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:

Kapcsolattartó neve, elérbetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésíi alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinforinóciók
Licenc jogosult neve:
Álkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:

Szoftver csoport neve:
Szoüver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Licenc mennyiség:
Szoftver/licenc státusz
Aktív:

Igen

Kiosztott:

______

Igen

Nem
Nem

Termék egységára:

_______________________________________

Devizanem (p1. RIJF, EUR, USD):

________________________________

Közbeszerzési díj (%):

__________________________________________

Licenc kezdődátuma (évJ’ó.nap):

__________

_____

Installation

Users

Server + CAL

Processor

Core

Egyeb

Szoftverkövetés vagy termék&issités:

Igen

Nem

Szoftverkövetés űissítésre jogosít:

Igen

Nem

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

év.lió.nap

Előűzetés (subscription):

Igen

Metnka:

(Nem

Elöt~zetés érvényességi Ideje:

év.hó.nap

______

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen

Nem

______________Igen

Nem

01da126/29

.

-

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

______________

I
_____________

.._

I
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Kitöltési útmutató
Nyilvántartás! adatok
Szerződésszám: a NISZ Zn. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonositója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
liceneátadói oldalról deBniált szakmai kapesolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Terrnéki;!forrnác jók

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése 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 és
verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kelt feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Szoftver/licenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszánimal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámrnal megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben.
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Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövctés vagy tennékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg~issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
ás végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
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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