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ADASVETELI SZERZODES’
I. rész

amely létrejött egyrészről a
MSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
D1(Ü azonosító: 20030
Székliely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Adószáni: 10585560-2-44
Számlavezető bank, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt., l0403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő,

másrészről a(z)
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
DKÜ azonosító: 201331
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Cégjegyzék szám: 01-09-075933
Adószám: 10534296-2-44
Számlavezető bank, Citibank Europe plc. Fióktelepe
bankszámlaszáni: 10800007-32376016-00000000
Képviseli: Czibók Zoltán
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó),

Vevő és Eladó (a továbbiakban: Vevő és Eladó külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek) között
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A. szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2018/S 022-045735, ill. KÉ-15 10/2018. szám alatt, a központositott közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére „Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegész~táse,
meghosszabbítása, verzió-követése, esereje, valamint Új szoftverlicencek beszerzése ás kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése” (‘rövid név: MSLIC-20]8) tárgyban lefolytatott központositott közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között „1.rész Microsoft
szoftver licencek I. (LSP)” című kcretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1O1-O1O5MSLIC18
KIvI aláirásának dátuma: 2018. május 2.
KM időbeli hatálya: 2021. május 2.
KM kerctösszege: 40.000.000.000 forint ± Áfa.

1.2. A központositott 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 Zártkör&en Működő Részvénytársaság és a

‘ Az eljárást a DKÜ folytatta Ic és a szerződést is DKÜ véglegesítette az Egytiumiücödési Megállapodás alapján. (4!
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kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.
27.) Korm. rendelet (a továbbiakban DKÜ rendelet) 2019. október 31-án ás november l-jén hatályba
lépett módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.)
a KIvI-benjogutódként a Beszerző helyébe lépett.

1.3. A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. @ (1) bekezdés a) pontja alapján a Vevő, mint Ajánlatkérő javára
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (atovábbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének c)
pontja alapján „Microsoft licencek biztosítása 2021” tárgyában folytatott Ic közbeszerzési eljárást (a
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében.

1.4. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alapján —

a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó kijelenti, bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállal.

1.5. Eladó kijelenti, bogy a Microsoft Ireland Operations Limited (a továbbiakban: Gyártó) nagyvállalati
licenc konstrukciói szállítására képes, azaz Microsoft Licensing Solution Provider (LSP) jogosultságú
partnere.

1.6. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annakmegvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1. számú
melléldetében (műszaki leírás) foglaltakat.

2. A szerződés célja, tárgya, mennyisége

2.1. Vevő célja az Vevő és a Microsoft Ireland Operations Ltd. által kötött a 48207362, 9020561,
7843318, 59346529 számú (regisztrációs 1W Enrollment Number) Microsoft Enterprise Agreement
nagyvállalati licensz szerződései (számlázási Beléptetés) keretében meglevő Nagyvállalati
termékekhez, Nagyvállalati Online szolgáltatásokhoz és További Termékekhez (a továbbiakban:
Termékek) - szükséges licenckövetés, licencbővités és fdssítési garancia szállítása, beszerzése.

2.2. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósításárajött létre. A „Microsoft
licencek biztosítása 2021” eljárás eredményeképpen létrejött jelen szerződés alapján az I. rész
vonatkozásában Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú melléldetében
meghatározott mennyiségben és részletezés szerinti (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó
ajánlatának részét képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázat megfelelően kell kiállitani), jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékek biztosítását.

2.3. Eladó feladata a jelen szerződés 1. számú melléklet Műszaki leírás 2.1 pontja szerint
meghatározott licenc termékekhez szükséges licenckövetés, licencbővítés és &issítési garancia szállítása
2021.12.31-ig terjedő időszakra.

2.4. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a DXC Technology
Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje



3.1. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét Fél által történő aláírása, valamint az,
hogy Vevő Gyártóval a megrendelt termékekre vonatkozó licenszszerződést aláhj a. A licencszerződés
ajelen szerződés 6. számú metlékletét képezi elektronikus formában.

3.2. Eladó a szerződés hatályba lépésekor, legkésőbb azonban a hatályba lépést követő 82 napon belül
köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott módon az ott meghatározott
licencigazolást. Vevő elfogadja az előteljesítést.

3.3. A szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3.4. Jelen szerződés teljesítésének határideje - a KM IV.6.a) és b) pontjában foglaltakat kivéve - nem
haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

4. A teljesítés helye: 1145 Budapest, Róna utca 54-56.

5. A teljesítés módja

5.1. A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik.

5.2. Eladó a 3.2 pontjában megadott határidőn belül köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 2.
pontjában és az 1. számú mellékletben meghatározott termékekre vonatkozó licencigazolást, úgy, hogy
a Gyártó honlapján https://www.microsofl.comilicensinglservicecenter/ oldalon vagy az ennek a
helyébe lépő webhelyen a termékekre vonatkozó visszaigazolás megjelenik.

5.3. Eladó kijelenti, hogy az LSP partnerség mellett rendelkezik minden további, jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedéllyel és jogosultsággal.

5.4. Eladó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatokat teljesíteni a
jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak szerint. A teljesítéshez magyar nyelvtudás
szükséges, amennyiben Eladó szakembere nem rendelkezik magyar nyelvtudással, ebben az esetben
szaktolmáes biztosítása Eladó kötelezettsége és költsége’

5.5. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell Vevőt a
késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési idöpontról abban az esetben is, ha megítélése szerint
az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell.

5.6. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.7. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe
a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.

2 Amennyiben a szerződésben egy határidö, vagy időtartamban „nap”-ban kerül megbatározásra, ezalatt Vevő ntden

esetben naptári napot ért, ellenkező esetben Vevő kifejezetten jelzi a ‚nap” típusát (pt. mtmkanap, banki nap,
mtrnkaszüneti nap stb.)
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5.8. Ámennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alváflalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt
vett szakember, alvállatkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen
személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) - (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni,
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

5.10. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ra jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt feltételek megsértésével
von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.11. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.12. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5.13. A teljesítésre egyebekben a KM VI. 1 pontj ában meghatározott vonatkozó rendelkezések
irányadók.

6. Átadás-átvéte]re vonatkozó előírások

6.1. Ajelen szerződés 5.2. pontja szerinti licencigazolás(ok) sikeres visszaigazolásról— azaz, ha a
Jelen szerződés 2. pontJa szerinti termékekre vonatkozó licencigazolás a Gyártó honlapján
https:/!www.microsoJLcom!licensing,”servicecenter! oldalon va~ az ennek a helyébe lépő webhelyen
megjelenik - Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a visszaigazolás 5.2. pont szerinti
megjelenésének időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, Vevő észrevételeit,
valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, bogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.

6.2. Az igazolás átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:
E az átadás-átvétel időpontja és helye,
E Felek képviselőinek neve és beosztása,

az átvétel megtagadásának az indoka,
E Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
E a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

Felek képviselőinek aláírása.

6.3. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le melyre a jelen pont (6. pont) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt
átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja az eredménytelen
átadás-átvételt követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően Vevő a meghiúsulás
jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.



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

7. Teljesítésigazolás

7.1. Vevő, amennyiben a 6.1 pont szerint a licencigazolások átvétele sikeres volt haladéktalanul, de
legkésőbb tizenöt napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet),
amelyet mindkét Félnek alá kell írnia. A Teljesítést Igazoló Bizonylat kötelező melléklete a 6.1. pont
szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv. A Teljesítést Igazoló Bizonylaton ajótállási idő kezdetét rögzíteni
kell, mely időpont kezdete a 6. pont rendelkezése szerinti teljesítési időpont.

7.2. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKÜ Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett
változást.

7.3. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKÜ Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

8. A fizetendő ellenérték

8.1. Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HU?.

8.2. Eladót szerződésszerü teljesítés esetén megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 1.233.054.088,- Ft ±
ÁFA, azaz egymilliárd-kettííszázharminehárommillió-ötvennégyezer-nyoIeVanflYOlC forint ÷
ÁFA.

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

8.4. Eladó a Gyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére, olyan
összegben, amelyet a Gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó
listaáraiból.
Kedvezmény mértéke: a szerződés 2. számú melléklete szerint.
Kedvezmény összege: 248.428.926,- Ft ± ÁFA

8.5. A 8.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál fehnerült valamennyi díjat és költséget. A 8.2. pontban meghatározott nettó ár különösen
tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek, gyártó által
nyújtott árkedvezményét (8.4. pont), ajótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
beszerzési díjat.

8.6. A beszerzési díjat Vevő a DKÜ rendelet 14. ~ (2) bekezdésének d) pontja alapján közvetlenül
az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A beszerzési díj alapja a keretmegállapodás alapján
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2% ± ÁFA.
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8.7. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (8.2. pont) 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.

8.8. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály — így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen
jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

9. Fizetési feltételek

9.1. Eladó a jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1); és (6)
bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény I 67. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlák ellenében, az
igazolt teljesítést követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt teljesítésigazolás (Teljesítést
Igazoló Bizonylat) alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa tv. szabályai szerint állít ki, ás
azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A számlán csak a KM és jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről Vevő által megadott finanszírozási forrásonkénti
bontásban (NISZ Zrt. és ITM TA) egy-egy számla kiállitására köteles a 2. számú mellékletben
meghatározottak szerint. Eladó a Kbt. 27/A. * alapján lehetővé teszi az elektronikus szánria befogadását
is az einvoice@nisz.hu e-mail címen.

9.2. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet, továbbiakban:TIB), illetve sz Eladó által kitöltött
licencekre vonatkozó termékinformáeiót tartalmazó excel adatbázis, papíralapon, melyek hiányában
Vevő jogosult visszaküldeni a számlát.

9.3. Fizetési feltételek a NISZ Zrt. finanszírozási forrásra kiállított 1db számla esetén

9.3.1 .A Vevő az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem megengedett.

9.3.2.A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: t33.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó 9.1. ponti e-mail
címére küldi.

9.3.3.Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

TESZOR száma mellett Vevő (NISZ Zrt.) nevét, adószámát, címét, és az általa megadott belső
azonosításra szolgáló jelen szerződés számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,

b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a szánilán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
d) a számlának meg kel] felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVU. törvény (Áfa

tv.) 169. ~ -a és l75.*-a szerinti előírásoknak.

9.3.4.A Vevő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek (9.2. pont)
központi iktatójába érkezésétől vagy a Vevő elektronikus számla e-mail címére történő
beérkezéstől számított 30 napon belül utalja át sz ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.



9.3.5.A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformáj ában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury®nisz.hu e-mail
címre.

9.3.6.Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

9.3.7.Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a kövctkező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje’

9.3.8.Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
meghatározott címre (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy nem az e invoice~nisz.hu e-mail címre
nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból —nem fogadható be.

9.3.9.Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, ás melyek Eladó adóköteles j övedelmének csökkentésére
alkalmasak.

9.3.10. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében akülföldi adóilletékességű Eladó köteles a szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.

9.3.11. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

9.3.12. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.4. Fizetési feltételek ITM TA finanszírozási forrásra kiállított 1db számla esetén

9.4.1,Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a 9.1., 9.2. és a 9.3. pont figyelembevételével az
alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a Vevő (NISZ Zrt) nevét, adószámát, címét, ás az általa
megadott belső azonosításra szolgáló jelen szerződésszámot,

b) a támogatási szerződés iktatószámát: UNFEO/20791-6/2019-ITM
c) a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. *-a és 175.~-a szerinti előírásoknak,
d) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

TESZOR számát, fizetési határidőként 30 napot,
e) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
I) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

9.4.2.A számla bruttó összegének kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítés esetén, a megfelelően kiállított és aláírt TIB alapján kerül sor banki átutalással,
ún. utófinanszirozás keretében az UNFEO/2079 1-6/20 19-ITM azonosítószámú ‚100,000000 %-

os támogatási intenzitású projekt keretében a számla kézhezvételtől számított 30 napon belül.

10. Jótállás, szavatosság

10.1. Eladó a Szerződés szerint biztosítandó termékekre a KM-ben meghatározottak szerinti jótállási
vagy szavatossági, vagy egyéb garanciális, illetve felelősségi feltételeket vállalja. Eladó jótállási,



szavatossági felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók. A jótállási idő kezdete a termék sikeres átvételének az időpontja. A licenchez kapcsolódó
jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja, bogy 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 — jogosult
választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni.

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

11. Kötbér

11.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelősjelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott
határidőig Vevő jelen szerződés 2. pontja szerinti termékekre vonatkozó igazolása a Gyártó honiapján

https://www.microsoft.comJlicensing/servicecenter/ oldalon nem jelenik meg, Eladó — késedelmi kötbér
fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kötbérmértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbér alap 20 %-a, a késedelmi kötbérrel
terhelt időszak maximum 25 naptári nap. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített termék
nettó ára.

11.3. Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelősjelen szerződés megbiúsulás, illetve 25 naptári
napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve
elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, ill, a késedelmesen teljesített
termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja
vagy Vevö jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.4. Felek rögzítik, bogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Vevőnek Eladót írásban részletesen
tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről,
valamint a kötbérezéssel érintett termékek köréről.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a
vételárból visszatartani a Kin. 135. * (6) bekezdése szerint.



11.7. Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, bogy a késedelmi kötbér megflzetése nem mentesíti a teljesítés alól. A meghiúsulási kötbér
érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

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
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott
esetben,
e) jelen szerződés 16.8. pontjában szabályozott esetben,
f) Eladó valamely — az a) - e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekicörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott liat~’~dőre nem teljesíti.

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

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

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

12.7. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben Eladó a továbbiakban nem képes Gyártó nagyvállalati
licenc konstrukciói szállítúsára, azaz a Microsofi Licensing Solution Provider (LSP) jogosultságú
partnersége megszűnik.

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

12.9. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesitésével 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.



12.10. Az azonnali hatályú felinondásról írásban kell értesíteni a másik Felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felniondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.11. Az azonnali hatályá felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, az
- Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (S) bekezdésében foglaltakat,
továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési
jogosultságát, valamint,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. ~-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában foglaltakat,
amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra
hozatal.t Eladó még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.

13.2. Felek kötelesekjelen szerződés teljesítése során amásik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hegy 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 teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogyjelen 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, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Neve: Rott Gábor

Beosztása: osztályvezető
Levelezési címe: 1081. Budapest, Csokonai utca 3.
Telefonszáma: +36 1 795 7176

Mobiltelefon száma: ±36 30 576 1120
e-mail címe: Rott.Gabor@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult

Neve: Lakatos Péter
Beosztása: Microsoft kompetencia-központ vezető
Levelezési címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult



14.2.

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., meghatározott kapcsolattartója, illetve a Vevő jogosult a
14.2. pontban meghatározott /teljesitésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. A Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a Szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendeletének (2016. április 27.) 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 (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezetik. A Felek a saját alkalmazottaik
adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály
rendelkezése alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk
(1) (f) pontja szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat
a célhoz szükséges mértékben és ideig.

14.5. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, bogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóikriak arról, hogy személyes adatokat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen 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 munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.

14.6. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az inforniációszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, valamint a GDPR rendelkezéseit.

A

Telefonszáma: ±36 1 279 8000
Mobiltelefon száma: ±36 70 500 2078
e-mail címe: plakatos4®dxc.com

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Neve: Nagy Róbert Tibor
Beosztása: Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes



14.7. Felekrögzítik, hogy niinden,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 eHátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.8. 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 feladás napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

149. Felek megállapodnak, bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. Vis Major

15.1. A Felek nem feleltek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy nieghiúsulás vis
maior eredménye.

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
jönnek létre és az emiitett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók, így
különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
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;

zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az an-a hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15,4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, 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, az
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 major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint — jelen szerződéstől elálhü vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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

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

16.4. I-Ia Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbirálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. FIa 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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjogjövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A Jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.6. 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 j ogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályá elöírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerzödéses rendelkezés helyébe - minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá,
ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a
Jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a Jelen szerződés részét képezi

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogya nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó



nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a
nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles
Vevőt írásban értesíteni. Eladó mdomásul veszi továbbá, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
létrejött szerződést Vevő jogosult azoimali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.9. A megkötött szerződés a DKÜ Rendszerre feltöltésre kerül.

16.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléldet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (a Közbeszerzési
eljárásban beadott Ajánlati ár részletező lapnak megfelelően)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (KM szerint)
6. számú melléklet: Vevő és Gyártó által kötött licencszerződés

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

Budapest, 2021. O»% 3o

Vevő Eladó
képviseli: képviseli:

Bancsies Ferenc Czibók Zoltán
vezérigazgató ügyvezető

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató DXC Technology Magyarország Korlátolt
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felelősségű Társaság
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1. számú melléklet a. számú
nyilvántartási szerződéshez



MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÉLJA:

Ajánlatkérő részére - az Ajánlatkérő és a Microsoft Ireland Operations Ltd. által kötött 48207362,
9020561, 7843318, 59346529 számú (regisztrációs ID! Enrollment Number) Microsoft Enterprise
Agreement nagyváHalati licensz szerződései (számlázási Beléptetés) keretében meglevő Nagyvállalati
termékekhez, Nagyvállalati Online szolgáltatásokhoz és További Termékekhez (a továbbiakban:
Termékek~ - szükséges licenckövetés, licencbővítés és frissítési garancia szállítása a műszaki leírás 2.
pontjában megadott részekjiek megfelelően a Microsoft által meghatalmazott partneren keresztüL

2. A BESZERZÉS TÁRGYA

Microsoft licencek biztosítása 2021

2.1 Licencbővítés és szoftverkövetés szállítása
Ajánlattevő feladata a műszaki leírás 4.1 pontjában megadott táblázatban szereplő, licenc-1 től
licenc-43-ig termékekhez szükséges licenckövetés, licencbővítés és hissítési garancia szállítása
2021.12.31.-ig terjedő időszakra, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a gyártói licensz
konstrukciónak megfelelően, a 48207362, 9020561, 7843318,59346529 számú (regisztrációs
ID! Enrollment Number) licensz szerződés keretében.

2.2 Azure Monetary Commitment szállítása
Ajánlattevő feladata a műszaki leírás 4.1 pontjában megadott táblázatban szereplő, licenc-44-ig
termék2o2l.12.31.-ig terjedő időszakra, a szerződéskötéstől számított 8 napon belül a gyártói
licensz konstrukciónak megfelelően a 59346529 számú (regisztrációs ID! Enrollment Number)
licensz szerződés keretében. A termék felhasználhatósága 2021.01 .31 .-től 2022.01.31.-ig
terjedő időszak.

3. EGYENÉRTÉKŰSÉGI KÖVETELM]~NYEK

Ajánlatkérő a műszaki leírás 4. pontjábati meghatározott szoftverkövetéssel, licencbővítéssel és f}issítési
garancia biztosításával kapcsolatosan az alábbi egyenértékűségi követelményeket fogalmazza meg.

A licensz szerződések biztosítsák:

Ajánlatkérő meglevő licenszeinek magasabb verzióra történő átváltását (step-up) különbözeti
licensz megrendelésével.

a A licenszek kiterjesztett támogatási (extended support) időszaka alatt a gyártó által kibocsátott
ingyenesen biztosított biztonsági javításokat tartalmazó j avítócsomagok (hotfix) biztosítását.

a A szoftverek gyártója által biztosított tervezési támogatás biztosítását:
a munkaállomások telepítéséhez, szoftver verziók bevezetéséhez;

- a SharePoint infi~astruktúrához és új SharePoint verziókhoz;
- Lyne és Exchange környezetekhez;
- SQL Server infrastruktúrához;
- Microsoft fejlesztői eszközökhöz;
- Privát felhő, Azure bevezetéséhez kapcsolódóan.

a A meglevő lieenszek Ajánlatkérő számítógépeire történő telepítését, illetve áthelyezésének
lehetőségét.

o Windows Enterprise CBB operációs rendszer használatára való jogosultságot.
o Microsoft Desktop Optimalization eszközök és megoldások használatát.



• A 4. pontban szereplő termékekhez gyártó által biztosított Oktatási utalványok felhasználását
ás E-Learning anyagok biztosítását.

o Eltérő nyelvi verziók használatának lehetőségét ugyanazon eszközön újratelepítés nélkül, a
megfelelő nyelvi csomagok telepitésével (multi language pack).

A műszaki kiírás 2.1 pontjában szereplő, a 4.1 pontban részletezett termékek esetében

• A meglevő licenszeken felül további licenszek jogszerű használatát a szoftvei*issítési időszak
alatt minden év 12.3 1.-éig további megrendelés nélkül. Ajánlatkérő a licenszek növekményét
évente legalább egy alkalommal rendeli meg.

• Ajánlatkérő tulajdonában lévő, a szerződés 4.1 pontjában megadott mennyiségű szoftver
licenszek 2021.12.31.-ig kibocsátásra kerülő Új verzióinak használatára vonatkozó automatikus
jogosultságot, további megrendelés vagy beszerzés nélkül

A műszaki kiírás 2.2 pontjában szereplő, a 4.2 pontban részletezett termék esetében

o A beszerzésre kerülő Azure Monetary Commitrnentek felhasználhatósága 2021.01.31 .-től
2022.01.30.-ig terjedő időszak.



4. I3eszerzcndő termékek

4.1 LIcENSzKÖvETÉS (soFTwARE ASSURANCE) ÉS ÚJ LICENSZEK BESZERZÉSE

regiszti áció DKU C’f’As~ánz DKL’ Megnevezes Ovszesen iVISZ MU! 171k! TA
11) Fm á’, Mb,) J~n id, (dl» 1w rá, (db)

Licenc-1 48207362 AAD-33177-EA- MiciosolflM3ó5E5FromSA Shated Adag MonthlySub Pci User 1200 0 0 1200
~ Non-Specific-PP

Liccnc-2 9020561 AAD-33204-EA- MiLrosQ1L~M365E3 ShidSv, AllLngMonthlySub- 25608 0 7656 17952
Non—Specific-PP VolumcLiccn,e MVL 1 Liccnsc PetUsr

Licene-3 48207362 : AAD-33204-FÁ- K4icrosof1~ M365E3 ShrdSvr AlILrig MonthlySub-. 16800 7416 9384 0
~ Non-Specific-El’ VolumeLicense MVL I Licen’e PetUsi

Licenc-4 9020561 AAD-33200-EA- Miuosofl&M365E3FwmSA ShidSu ÁllLng MonihlySub- 11868 0 0 11868
Non-Speciiic-FP VolumcLiccnsc MVL II cense PerUsi

Licenc-5 48207362 A \A-1 0766-Ek- K1icro%ofl~Winb3perU~elFrornSA AlILng 91800 91 800 0 ()
Non-Specific—PP MonthlySubscupuons—VotumeLicense MVL iLicense PciUsr

Licene-6 48207362 AAA- I 0760-LA- Microsoft ~EntMobandSccuntyE3fiornSA ShrdSvi AIILn8 91800 91800 0 0
Non—Spccific—EP I\4onthtySubsci ptions—VolumeLiccnsc 7\IVL I License PeUs

Licenc-7 48207362 AAA-I 0784-E \- Microsofl ~ ECAL Bridge for EMS FiomSA AllLng Monthly 91800 91800 0 0
Non-Specific-PP Subscnptions-VolumeLicense Mscrosofl Volume License PerUst

Licenc-8 7843318 AAD-33200-EA- MLlosottR~’M365L3FromSA SludSu AlJLng MonthlySub- 13200 13200 0 0
Non-Specific-EP VolurneLicense MVL I License PePsi

Licenc-9 48207362 NK7-00066-EA—l Micro~o1fl IdentityManaget-CAL AlILng SoflwareAssuiance 10423 10423 0 0
Yi(s) Remaining—AP MVL iLicense U’i CAL
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regis;íráció 1)1(0 Cikkszám DKÜ Alegnevezés Összesen NISZ MIII ITAl TA
ID Forrás (d1) Jbrrás (dl» Jhrrás (dl»

Lkenc-10 48207362 H22-00475-LA-~ Mtciosofl~PioJecÉSei’erAltLng SotlwatcAssuiancc MVL 3 3 0 0
Yi(s) Remaining—Al’ tLicense

Licenc-lI 48207362 3Q2-00002-EA-Non- Microsot~RPLojOn1tneLssent1a[s ShrdSvi AllLng 180 180 0 0
Speciflc-ÁP Montb1ySubsciiptions—VokimcLiccn~c MVL ILicense PetUsi

Licenc-12 48207362 7LS-00002-EA-Non- Miciosofti5’PiojOiilincPtolessional ShidSvr AitLng 1704 1404 0 300
Speci6c-AP MonthlySubscupúons-VolunieLtcense MVL 1 License PetUsi

Licenc-13 48207362 7MK-00002-EA- MicwsotU~PioJOnhncPiofe8sIona1FromSA ShiclSvi AItLng 948 840 0 10$
Non-Specific—AP Month1y8ub~cription~-Vo1umeLicenw MVL I Licenw PerUsi

Licenc-14 48207362 9K3-00002-EA-Non- MiciosofillVisioOnltnePlan2FwmSA ShrdSvr AtILng 804 204 0 600
Specific—AP MonthtySubsc’ iption~—VoIuineLicen’~c MVL I License PerUsi

Licenc-15 48207362 N9U-00002-EA- MiciosoflKVisioOnlinePlan2 ShrdSvi AtlLiig 3768 3648 0 120
~ Non-Speci fic—AP Monü1ySubscription~-VoluineLtcen~e MVL I License PerUsr

Licenc-16 48207362 228-04433-EA-1 Mtcrosolh~ SQLSctvctStandardEdition ÁltLng 3 3 0 ()
Yr(s) Reiuaininíz-AP SoflwaieAssutdnce MVL lLicensc

Licenc-17 48207362 312-02257-FA-l Miciosofi@ExchangeSeneiStandaid AflLng SoftwateAssurance 11 11 0 0

~ Yi(s) Remaming—AP MVL iLicense

Liccnc-t$ 48207362 395-02504-EA-1 Miciosolt4ExchangeServeiEnteqiiise AtlLng SoflxvaieAssuiance 9 9 0 0
Yr(s) Remaining-AP MVL lLtccnse

Licenc-19 48207362 5HtJ-00216-EA-1 Miciosofl4DSfBSeivcr A11L~g SoflwareA9surnnce MVL 1 License 3 3 0 0
~ Yr(s) Remaining—Al’

Licenc-20 48207362 6VC-01253-EA-1 MicrosofttWiiiRmtDsktpSvcsCAL AtILng Soft’vateMsuiance 60 60 0 0
Yi(~) Remaining-AP MVL lLiccn~e DVLCAL
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n!g’sz’rácio DKÜ CiIcks;ánz DKÜMegneve~és Összesen NISZ MIII 1 ITAl T4
ID Forrás Mb,) forrás (db) Jbnás (db)

Licenc-21 48207362 6VC-01254-EA-1 Mterosoul®WrnRmtl)sktpSvcsCAL AilLag SottwareAssuranee 935 885 0 50
~ i(s) Rcrnainrng-AP MVL iLicense U~i CAL

Liccne-22 48207362 6Y11-00586-BA-1 MiciosoftRSkypefoiBusme~s AltLng SofhvareAssuianee MVL too too O 0
Yi (s) Remaining—AP I Lwense

Licenc-23 48207362 76N-02550-hA-1 Microsofl~SlrnrePwntEnterpriscCAL AllLng SoftwareAssurance io to O O
Yiís) Rematning-AP MVL ILicenqo U%rCAL

Licenc-24 48207362 7JQ-00343-12A-l Mlcto’oít®SQLSviLnterpt~seCQi a AllLng Soft’vaieAssui’mce 20 12 0 8
Yi(s) Remaining-A? MVL 2License~ CoieLic

Licenc-25 48207362 7NQ-00292-EA-1 MicrosoW&SQLsvistandaidCore AllLng SoflwareAssniance 49 21 12 16
Yr(s) Remammg—AP MVL 2Licen~e~ CoreLic

Licene-26 48207362 9EN-00195-IEA-1 MicrosotflSysCtrstandardCorc AJlLng SoftwareAssmancc MVL 49 49 0 0
Yi (s) Remaining—A? I 6Li’enses CoicLie

Licenc-27 48207362 : 9GA-00310-FÁ-1 MieiosolflCoielnflaSviSieSldCoie AttLng Sofb%’ueAssuiance 320 281 20 19
~ Yii,) Remaining-AP MVL lóLieen9es CoreLic

Jjeene-28 48207362 9G8-00130-LtA-1 ~v1ic,osofM CoielnfiastiuetuicSvrSteDCCoie AtILng 6 6 0 0
Yi(s) Remiining-AP SoRw’ateAssuiance MVL 16Licen~e~ CoieLic

Lieene-29 48207362 1104-00268-FA-I MiuosofU~ SharePomtSciver AltLng SoflwareAssnranee MVL 5 5 0 0
~ Yr(s) Remainmg-AP ILicense

Lieenc-30 48207362 359-00792-FA-t MierosoffliSQLCAL AIlLng Sofl’vareAssuranee MVL tLicense 5 5 0 0
Yr(s) Remaining-A? DveCAL

I icenc-31 48207362 359~O0961-EA-1 Microsoffl~SQLCALAtlLna SoR”areAssurance MVL ILicen%e 31 31 0 0
Yi (s) Remiimng—AP IJsrCAL
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registíráció BK?) Cikkszám DKÜ Megnevezés ?hvzese;r VJSZ MHí JTM TA
ID Forrás (d&) J~n,’ás üIb) Jhrrás (db~

Lkenc-32 48207362 9GA-00313-EA-I Microsoú~Coic1nfiaSuSteStdCoie AItLng Sofh%aicAssw’rncc 36 36 0 0
Yt(s) Remaining-AP MVL 2Licenses CoreLic

Licenc-33 48207362 9GS-00135-LA-1 Microso~ CoielnfiastrnctureSviSteDCCoie AIlLng 52 52 0 0
Yi(s) Remaining-AP SoflwaieAssuianee MVL 2Licen~es CoreLic

Licenc-34 48207362 7JQ-00341-BA- MtuosofttSQLS’iLnkiprlseCole AIlLng 16 16 () 0
Added at Stgnmg-AP Licen9e/SoItwaleAssur’tncePacl’ MVL 2Lieenses CoteLic

Licenc-35 48207362 7NQ-00302-EA- Micioso~SQLSwStandaidCoie AILLug 10 5 5 0
~ Added at Signing-AP Lieense/So~w areAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic

Licenc—36 48207362 R39-00374-EA- MictosofllL\VindowsaSei veiEx(ei nalConnectot AtILng I O I O
Added at Signing-AP License!Softw ateAssut ancePack MVL 1 License

Licenc-37 48207362 9GS-00128-EA- MicrosoRRCoreInfrastiuctuieSviSteDCCoreAI1Ln~ 16 16 () 0
~ Added at Signrng-AP License/SoftnareAssurancePack MVL I6Licenses CoteLic

Licene-38 48207362 9(35-00131-FA- MiciosoflP CorclnfiasttuctuieSvtSteDCCore AIlLng SAStepUp 1$ t8 O O
Added at Signing-AP MVL I óLicenses Coreinfi asti uctuteServetStdCote CoteLic

Lieenc-39 48207362 OGA-00308-EA- Miciosoft®CoielnfiaSvrSieStdCore AULug 82 72 10 O
Added at Signing-Ar License!SoftwaieAssurancePackMVL l6Licenses CoteLic

Licenc-40 48207362 1I04-00232-EA- Miciosoh~tSharePomtSener AIlLng 3 3 0 0
Added at Signing-AP License/SoflwareAssurancePack MVL ILicense

Licenc-41 48207362 1122-00479-FA- Mictosort®PiojectServer AIILng LieenseíSoftwai eAssurancePack 1 1 0 0
Added at Signing-A? MVL iLicerise

Liceuc-42 48207362 SFIU-00215-EA- MiciosoftK0SlBSetvet AIlLng Liccnsc/SoflwatcA~sutancePack 6 6 0 0
Added at Signing-A? MVL ILicense
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regisziMció DKÜ CikI’s;ám DKÜ AIeg’zevezcL~ Üss;csen NISZ M11.1 ITAl TI
ID Forrás ~d~) J~rMs (db) J~rrás (Wb)

Licenc-43 48207362 77D-OO1 10-LA- Microsoft ~Visua1StudioProSubMSDN AllLng 3 3 0 0
Added at Sigmng—AP Licenw/SoftwareAssuranccPack MVL iLicense I

4.2 Azure Monetary Commitment beszerzése

regisztráció DKÜ Ciklcszám DKÜMegnerezés Összesen NISZ MHI ITM TA
ID Ponds (‚(/3) forrás forrás (db)

(c/b)

Licenc-44 59346529 6QK-00001-FA- Miciosofl&AzureMonetarvcomrngrnent ShrdSvi AilLug 720 720 0 0
Non-9pecitk—AP~MonniIy9ub’LnpIluw.VolumeL1LcnseMVL ILicense Comnut

22



2. számú melléldet a. számú nyilvántartási szerződéshez
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Megrendelt termékeket 27 % ÁFA terheli.
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„E” jelű melléklet
Részletes Árajánlat

Jelen nyilatkozatot űz ajánlatban PDFfájlfor,nátumban, megfelelő k4pviseleti jogosultsággal remlelicező személv által aláírva, valamint melle/te külön szerkeszthetőXLS
fájlformátumban is esatolni szükséges.

Alulírott Atulírott Czibók Zoltán, mint a DXC Technology Magyarország Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.) kötelezettségvállalásrajogosult képviselője, aNISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő által indított „Microsoft licencek biztosítása 2021” 1. rész: Licenszkövetés (software

assurance) és Új licenszek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
a következő részletes ajánlatot teszem.

Me2ajánlott termék lista (részletes árai ánlat)

Gyártó Gyártó
által által Mean Menny Nettó ár Nettó ár Nettó árEgység biztosít biztosított yiség Mennyis iség NISZ Zrt. MHI ITM TA Mennyiség ..

Osszesen árMegajánlot Megajánlott termék ár ott kedvezmén NISZ ég MIII ITM (nettó (nettó (nettó (nettó HIJF)
ÖsszesenTétel t termék

(db)
megnevezése (nettó kedvez y összege Zrt. (db) TA HUE) HUE) HUE)

azonosítója HUF)
mény (nettó (db) (db)
(%) HUF)

AAD Microsoft®M36SESFro
Licenc- 33177-EA- 2 15604 15604

mSA Shared AIng 13 004 19% 776 Ft 0 0 1 200 Ft Ft 800 Ft 1 200 800 Ft
Non MonthlySub Per User Ft
Speciűc-BP
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Microsoft®M365B3Á~AD ShrdSvr AllLng
Licenc- 33204-BA- 1 - 62358 146219 208577
2 Non- MonthlySub- 8 145 19% 0 7656 17952 Ft fl0 Ft 040 Ft 25 608 160 Ft742 FtVolumeLicerise MYL Ft

Specific-EP iLicense PerUsr

kÁD Microsoft®M365B3
ShrdSvr AllLngLicenc- 33204-BA- 1 60403 76432 16800 136836

7416 9384 03 Non- MonthlySub- 8 145 19% 742 Ft 320 Ft 680 Ft Ft 000 Ft
VolumeLicense MVL FtSpeciüc-EP iLicense PerUsr

Microsoft®M365B3Fro
AAD- rnSA ShrdSvr AllLng

Licenc- 33200-BA- 1 92 878 1 1 868 92 878
0 0 118684 Non- MontblySub- 7 826 19% 454 Ft Ft Ft 968 Ft 968 Ft

VolumeLicense MVL FtSpecific-EP iLicense PerUsr
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Microsoft®WinE3perUs
AAA erFrornSA AHLng

Licenc- 10766-EA- 91 120533 - - 120533
187 Ft 800 0 0 400 Ft Ft Ft 91800 400Ft5 Non- MonthlySubscriptions- 1 313 14%VolumeLicense MVL Ft

Specific-EP lLicense PerUsr

Microsofl®EntMobandS
AAAr ecurityE3FromSA

Licenc- 10760-EA- ShrdSvrAflLng 91 139536 - 1395361 520 19%
6 Non- MonthlySubscriptions- Ft 324 Ft 800 0 0 000 Ft Ft Ft 91 800 000 Ft

Specific-EP VolumeLicense MVL
iLicense PerUsr
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Microsoü® ECAL
Bridge for EMS FromSA

AAA
Licenc- I 0784-FA- AllLng Monthly 91 217015 - 217015Subscriptions- 2364 14% 410 Ft 800 0 0 200 Ft Ft Ft 91 800 200 Ft
7 Non

VolumeLicense FtSpecific-EP Microsoft Volume

License PerUsr

Microsoft®M365E3FroAAD- mSA SbrdSvr AllLng
Licenc- 33200-EA- 1 13 103 303 103 303Month]ySub- 7826 19% 0 0 200 Ft Ft Ft 13 200 200 Ft
8 Non 454 Ft 200VolumeLicense MVL FtSpecific-EP lLicense PerUsr

NK7-
Microsoft®IdentityMana

Licenc 00066-EA-1
Yr(s) ger-CAL AllLng 10 9 015 - 10 423 9 01519% 0 0

895 Ft Ft Ft 895 FtRemaining- SoftwareAssurance MVL 865 Ft 216 Ft 423
I License UsrCALAP
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F122-00475- Microsoft®ProjectServer
Licenc- EA-1 AllLng 85 1 023 - 1 023341 19% 3 0 0 3
10 Yr(s) SoftwareAssurance MVL 849 Ft 174 Ft Ft Ft 174 Ft058 FtRemaining- iLicense

AP

Microsoft®Proj OnlineEs
3Q2-00002- sentials ShrdSvr AIILng 239 239

Licenc EA-Non- Monthlysubscriptions- 1 331 19% 328 Ft 180 0 0 580 Ft Ft Ft 180 580 Ft
11 Specific-AP VolumeLicense MVL Ft

iLicense PerUsr

Microsoft®Proj OnHnePr
ofessional ShrdSvr7LS-00002-Licenc- AllLng 5 695 19% 1 1 404 0 300 7995 1 708 1 704 9 704BA-Non-

12 MonthlySubscriptions- 444 Ft 780 Ft Ft 500 Ft 280 FtFtSpeciűc-AP VolumeLicense MVL

lLicense PerUsr
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Microsoft®ProjOnlinePr
7MK- ofessionaiFromsA

Licene- 00002-BA- ShrdSvr AllLng 1 4065 - 522 45884840 19%13 Non- MonthlySubscriptions- 213 Ft 840 0 108 600 Ft Ft 720 Ft 948 320 Ft
FtSpecific-AP VolumeLicense MVL

iLicense PerUsr

Microsoft®VisioonlineP
lan2FromSA ShrdSvr

. 9K3-00002-Licene- AllLng 2415 19% 623 Ft 204 0 600 492 - 1449 804 1941
14 BA-Non- MonthlySubscriptions- Ft 660 Ft Ft 000Ft 660 FtSpecific-AP VolumeLicense MVL

I License PerUsr

Microsoft®VisioOnlineP
N9U- lan2 ShrdSvr AIILng 10 374 - 341 10 716

Licenc- 00002-BA- MonthlySubscriplions- 2 844 19% 724 Ft 3 648 0 120 912 Ft Ft 280 Ft 3 768
192 Ft15 Non- VolumeLicense MYL Ft

Specific-AP iLicense PerUsr

oidal 30 I 42



228-04433-
Microsoft®SQLServerSt

Licenc- BA-I andardEdition AIlLng 12 147 - - 147Yr(s) SoftwareAssurance MVL 49 127 19% 3 0 0470Ft 381Ft Ft Ft 381Ft
FtRemaining- iLicense

AP

312-02257- Microsoft®ExchangeSer
Licenc- BA-i verStandard AllLng 10 468 - ii 468
~ r(s) SoftwarcAssurance 42 625 19% 11 0 0825 Ft 875 Ft Ft Ft 875 Ft

FtRemaining- MVL iLicense
AP

395-02504- Microsoft®ExchangeSer
Licenc- BA-i verEnterprise AilLng 61 2 195 - - 2 195243 19% 9 0 0 9
~ SoftwareAssurance MVL 308 Ft 019 Ft Ft Ft 019 FtRemaining- 891 FtiLicense

AP

5H[J- Microsoft®SfBServer
Licenc- 002i6-EA-i AilLng 189 19% 3 0 0 567 3 567
19 r(s) SoftwareAssurance MVL 542 Ft 087 Ft Ft Ft 087 Ft029 FtRemaining- iLicense

AP
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6VC-01253-
BA 1 Microsoft®WinRmtDskt

Licene- pSvcsCAL AllLng
7255 19% 980Ft 1 60 0 0 300Ft Ft Ft 60 300Ft20 Yr(s) SoftwareAssurance

Remaining- MVL iLicense DvcCAL Ft
AP

6VC-01254-
Microsoit®WinRrntDskt

Licenc- BA-i pSvcsCAL AllLng 1 6 420 - 362 6 783
7255 19% 885 0 5021 SoftwareAssurance MVL 980 Ft 675 Ft Ft 750 Ft 425 Ft
FtRemaining- I License UsrCAL

AP

6YH-
Microsofl®S1~’peforBusi

. 00586-BA-I
Licenc- ness AllLng 216 - - 216

2 167 19% 100 0 0 10022 Yr(s) SoüwareAssurance MVL 666 Ft 700 Ft Ft Ft 700 Ft
FtRemaining- 1 License

AP

76N-02550-
Microsoft®SharepointEn

. BA-iLicenc- terpriseCAL AllLng 1 64 - - 64
634 Ft 980 Ft Ft Ft 10 980 Ft23 SoftwareAssuranee MVL 6 498 19% 10 0 0

Ftemaining- ILicense UsrCAL
AP
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71Q-00343-
Microsoft®SQLSvrBnter

Licenc- EA-1 prisecore AllLng 189 9029 - 6019 15048
752 19% 12 0 8

24 Yr(s) SoflwareAssurance MVL 554 Ft 148 Ft Ft 432 Ft 20 580 Ft
429 FtRemaining- 2Licenses CoreLic

AP

7NQ- Microsoft®SQLSvrStand
Licenc- ~292~~1 ardCore AllLng 49 4 121 2 354 3 139 9 616196 19% 21 12 16
25 r(s) softwareAssurance MVL 529 Ft 187 Ft 964 Ft 952 Ft 103 Ft247 FtRemaining- 2Licenses CoreLic

AP

9EN-00195-
Microsoft®SysCtrStanda

Licenc- BA-i rdCore AIlLng 10 2 037 - 2 037
26 Yr(s) SoftwareAssurance MVL 41 578 19% 49 0 0 49498 Ft 322 Ft Ft Ft 322 FtFtRemaining- l6Licenses CoreLic

AP

9GA- Microsoft®CorelnfraSvr
Licenc- 00310-EA-1 SteStdCoreAlltng 22 25 315 1 801 1 711 320 28 82990091 19% 281 20 19
27 T(5) SoftwareAssurance MVL 619 Ft 571 Ft 820 Ft 729 Ft 120 FtFtRemaining- l6Licenses CoreLic

AP
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9GS-00 130- Microsoit®Coreln&astru

Licenc- BA-i ctureSvrSteDCCore
28 Yr(s) AllLng 427 19% 107 6 0 0 2566 - 2566122 FtRemaining- SoftwareAssurance MVL 687 Ft 546 Ft 122 Ft Ft Ft 6

AP l6Licenses CoreLic

1-104-00268-
Microsoft®Sharepojntse

Licenc- BA-i rver AllLng 102 2 046 - 2 046
409 19% 5 0 029 SoftwareAssurance MVL 956 Ft 400 Ft Ft Ft 400 Ft
280 FtRemaining- I License

AP

359-00792-
Microsoft®SQLCAL

Licenc- BA-i AlILng 2 57 - - 57
11444 19% 5 0 030 SoftwareAssurance MVL 956 Ft 220 Ft Ft Ft 220 Ft
FtRemaining- ILicense DvcCAL

AP

359-00961-
Microsoft®SQLCAL

Licenc- ~41 AlILng 11444 19% 2 31 0 0 31
31 r(s) SoitwareAssurance MVL 956 Ft 764 Ft Ft Ft 764 Ft

FtRemaining- 1 License UsrCAL
AP
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90A- Microsoft®Corelnfrasvr
Licene- 003 13-EA-1 SteStdCore AIfLng 2 407 36 407
32 Yr(s) SoflwareAssuranceMvL 11 3M 19% 36 0 0963Ft 9I6Ft Ft Ft 916Ft

FtRemaining- 2Licenses CoreLic
AP

9G8-00135- Microsoft®Coreln&astru

Licenc- EA-1 ctureSwSteDCCore
~ Yr(s) AllLng 53422 19% 13 52 0 o 2777 - 2777

Remaining- SoftwareAssurance MVL Ft 442 Ft 944 Ft Ft Ft 52 944 Ft
AP 2Licenses CoreLie

Microsoft®SQLSvrEnter
71Q-00341-

Licenc- FA- priseCore AHLng 1 16 0 0
34 Added at License/SoftwareAssuran 755 19% 442 28 091 - 28 091cePack MVL 2Licenses 691 Ft 055 Ft 056 Ft Ft Ft 16 056 Ft

Signing-AP CoreLic
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7NQ Microsoft®SQLsvrstand
Licenc- 00302-BA- ardCore AllLng 115 2 289 2 289 - 4 578

License/SoftwareAssuran 457 19% 5 5 0 1035 Added at 081 Ft 365 Ft 365 Ft Ft 730 FtcePack MVL 2Licenses 873 FtSigning-AP
CoreLic

Microsoft®Wjndowg®SeR39-00374-
rverExtemalconnectorLicenc- EA- 64 257 - 257

0 1 0 136 Added at AlILng 257 19% 930 Ft Ft 815 Ft Ft 815 FtLicense/SoitwareAssuran 815 FtSigning-AP cePack MVL 1 License

Microsoft®Corelrifrastru
90S-00 128- ctureSvrSteDCCore

Licenc- BA- AHLng 251 15 968 - - 15 968
998 19% 16 0 037 Added at License/SoftwareAssuran 186 Ft 176 Ft Ft Ft 16 176 Ft
011 FtSigniug-AP cePack MVL l6Licenses

CoreLic
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Microsoft®Corehifrastru
908-00131- cturesvrsteDCCore

Licenc- EA- AIILngSAStepUpMVL 198 14181 18 14181787 19% 18 0 0
38 Added at 1 6Liccnses 403 Ft 390 Ft Ft Ft 390 Ft855 Ft

Signing-AP CoreinfrastructureServer
StdCore CoreLic

9GA Microsoft®CorelnfraSvrSteStdCore AlILngLicenc- 00308-EA- 52 15 131 2 101 17 232License/SoftwareAssurau 210 19% 72 10 0 82
39 Added at 783 Ft 232 Ft 560 Ft Ft 792 FtcePack MVL lóLicenses 156 Ft

Signing-AP CoreLic

1104-00232- Microsoft®SharcPointSc
Licenc- EA- rver AllLng 240 2 864 - - 2 864954 19% 3 0 0
40 Added at License/SoftwareAssuran 368 Ft 955 Ft Ft Ft 955 Ft985 Ft

Signing-AP cePack MVL lLicense
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H22-00479- Microsoft®ProjectServer
Licenc- FA- AlILng 200 795

795 19% 1 0 041 Added at License/SoftwarcAsguran 369 Ft 844 Ft Ft Ft 844 Ft
844 FtSigning-Ar cePack MVL iLicense

Slit- Microsoft®SfBScrver
Licenc- 00215-EA- AllLng 111 2646 - - 2646

441 6 0 0 330Ft Ft Ft 6 330Ft42 Added at License/SoftwareAssuran
055 FtSigning-AP cePack MVL ILicense

77D-001 10- Microsoft®VisualStudio
Licenc- EA- ProSubMSDN AllLng 25 302 - - 302

100 19% S96Ft 3 0 0 913 Ft Ft Ft 913 Ft43 Added at License/SoftwarcAssuran
971 FtSigning-Ar cePack MVL iLicense

Gyártó által biztosított kedvezmény összesen (nettó I-lilE) 248.428.926 Összesített nettó ajánlati ár ÁFA nélkül [HUF] 1.233.054.088

ÁFA I 332.924.60 I~ ÁFA kulcs 27%
[HUF]

oidal 38 I 42



CzibókZoltán, mint a DXC Technology Magyarország KR (1114 Budapest, Bartók Béla Út 43-47.) ajánlattevő cégjegyzésrejogosult képviselője a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság „Microsoft licencek biztosítása 2021” 1. rész: Licenszkövetés (software assurance) és Új licenszek
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, bogy a Microsoft, mint az általam megajánlott tennékek gyártója által a társaságunk részére nyújtott árkedvezményt a
NJSZ Nemzeti bWokommunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság részére az ajánlati ár meghatározása során továbbadtuk, mely
kedvezmény mértéke: 19 %
kedvezmény összege: 248 428 926 Ft+ÁFA

Kelt: Budapest, 2021.

Czibók Zoltán
ügyvezető

DXC Technology Magyarország
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3. számú melléklet a. Számú nyilvántartási
• t N I S Z szerződésHez

NEMZETI INEÚI(OMMUNIKÁCIÓS . . ‚

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégje~zéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű DXC Technology Magyarország Kft.
Társaság

C&ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-075933
Adószám: Uniós adószám:
10534296-2-44 HU10534296

Kapcsolattarto adatai

Név: Beosztás:
Lakatos Péter Microsoft kompetencia-központ vezető
Telefonszám: E-mail cím:
+36 1 279 8000 Plakatos4@dxc.com

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca~ házszám):
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország. irányítószám, város, utca, házszám).
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell toltem, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)’
Számlavezető bank

Neve:
Citibank Europe plc. Fióktelepe
Bankszámla száma. Bartkszámla devizaneme:
10800007-32376016-00000000 I-lOP

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-O

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:

XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
fejezet, 169.~J’p,qj]: NEM

Alanyi mentesség [áfa N. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfatv. 169.*.(n)]:

fejezet]: NEM VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM

Milyen tevékenység alapján: NEM

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII, törvény]:
NEM NEM NEM

Cégszerű aláírás
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...
NISZ

4. számú melléklet a. számú nyilvántartási
szerződéshez

NISZ Nemzeti hifokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült _______________

Hely:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, Képviselő (2) neve,
NISZ Nemzeti Infokommunikációs beosztása: beosztása:
Szolgáltató Zrt. (a T~ alátrója) (a TW jóváhagyója)
Terméklszolgáltatás megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Telj esités 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 tartalonmak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesitést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott

U ótelj esítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

+36 1 459 4200 @ info~nisz.hu nisz.hu
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S. Számú melléklet a . Számú nyilvántartási szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt

feltételnek való megfele]ésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév: DXC Technology Magyarország Korlátolt Fclelősségű Társaság
Székhely: 1 14 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Cégjegyzékszám: 01-09-075933
Adószám: 10534296-2-44
Képviseletében eljár: Czibók Zoltán ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt DXC Technology Magyarország
Korlátolt Felelősségű Társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011’ évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja3
szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t
haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, . 2f:.~
S :

(cégszerű/meghatalmazotti aláírás)

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, aköltségvetési szerv, aköztestület, ahelyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházijogi

személy, an olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt lOO%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külfbldi állam, a külfóldi helyhatóság, a kült~ldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,

h) az Olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa mcgismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóillerőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és an osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
hd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tuiajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal

biró Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) an a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-

ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van;
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