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Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u, 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Ádám Csongor Zsolt fejlesztési ágazati igazgató és Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-
helyettes együttesen
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-915400
Adószám: 13761561-2-41
Bankszámlaszám: 13597539-12302010-00041169
Képviselő: Gajdos Ferenc Zsolt ügyvezető
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban: Felek) - között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő a „Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és
1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával” projekthez (NAVASZ) „NAVASZ ENAK
központi loggyűjtő működéséhez szükséges Elasticsearch licencek beszerzése” tárgyú beszerzési
eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel Felek a jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják,
hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a (Szerződéshez fizikailag nem csatolt) Vállalkozó
által benyújtott ajánlat.
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2. A Szerződés tárgya

A Vállalkozó az alábbi feladatok ellátását vállalja a Szerződés 1. számú mellékletében, a Műszaki
Leírásban részletezettek szerint:
Megrendelőnél 2021.05.31-én lejáró Elastic X pack Platinum licenszek által biztosított funkciók
folyamatosságának biztosítása újabb előfizetési időszakkal. Vállalkozónak a termék árába beleszámítva
kell biztosítania a megajánlott termékre a bekerülési érték részét képező teljes körű, 12 hónap jótállást,
2021. június 1. kezdő időponttal.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés teljesítéséhez
szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással, így a
jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles a feladatát a Szerződésben és a Műszaki Leírásban leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagygátolja
a Vállalkozót a megállapított határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

3.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésből eredő feladatai teljesítésére a Vállalkozó — Megrendelő
előzetes tájékoztatását követően —jogosult a felkérés ajánlattételre elnevezésű dokumentumban előírt
alkalmasságnak megfelelő közreműködőt igénybe venni. Amennyiben a jelen Szerződésben
meghatározott bármely szolgáltatást a Vállalkozó közreműködő útján teljesíti, akkor a közreműködő
tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Vállalkozó fokozott felelősséget vállal azért,
hogy a jelen Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, közreműködőkkel munkájuk,
hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség — jelen Szerződésben
szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányában terheli.

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

3.8. Vállalkozónak a jelen Szerződéssel érintett feladatát úgy kell megvalósítania, hogy az minden
tekintetben megfeleljen a Műszaki Leírásban foglaltaknak.
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3.9. Vállalkozó köteles Megrendelő bejelentéseit fogadni és köteles a megrendelő által kért
tevékenységet (szükség esetén hibaelhárítást) a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározottak
szerint elvégezni, valamint a kapcsolódó műszaki támogatást megadni.

3.10. Vállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott
üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a
teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos
következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozikvalamely információ
kiadása, a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének
megsértéséből eredő károkért.

3.11. A Vállalkozó, vagy annak foglalkoztatottai által megismert adatok titok tárgyát képezhetik. A
titoknak minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt — a szerződésszerű szolgáltatásra irányuló feladat
kivételével — semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek nem adhatják át.

3.12. A Vállalkozó köteles a Megrendelő adatvédelemmel és adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és
felelősségét megismerni a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott információk alapján, és erről
foglalkoztatottait tájékoztatni.

3.13. Vállalkozó köteles különös figyelmet fordítani a szolgáltatás minőségére, foglalkoztatottai
kötelesek a szolgáltatás ütemezése, előkészítése és végrehajtása során munkájukat szakszerűen,
gyorsan, pontosan úgy végezni, hogy a szerződés teljesítése az intézményi felhasználók elégedettségét
szolgálja.

3.14. A Vállalkozó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért
és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, a Szerződés
mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltakat.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő a 2. pontban, valamint a Műszaki Leírásban részletezett feladatok szerződésszerű
teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak átadni a Vállalkozó részéről a Megrendelő felé
közölt igénytől számított 2 munkanapon belül (kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja).
Megrendelő köteles a szerződéskötéskor hatályos Adatmentesítési Szabályzatának a szerződéses
feladatok szempontjából releváns részeit a Vállalkozó számára megismerhetővé tenni.

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.
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4.5, A Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő jogosult
az elvégzendő feladatok végrehajtását, azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.

4.6. A szerződés időtartama alatt Megrendelő az érintett rendszer meghibásodása esetén az észlelt
jelenséget Vállalkozó által megadott hibabejelentési csatornákon teheti meg.

4.7. A Megrendelő teljes kártérítésre jogosult az olyan ténylegesen felmerült, igazolt, közvetlen kárai
tekintetében, amelyeket a Vállalkozó szándékosan okozott.

5. A Szerződés hatálya, teljesítés helye

5.1,. Felek jelen szerződést mindkét fél általi aláírás napjától, de legkorábban 2021. június 1-től
mindkét fél szerződésszerű teljesítéséig kötik, mely nem lehet későbbi, mint 2021. december 31.
Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést, akkor az a később aláíró fél aláírásának
napján lép hatályba.

A Szerződés teljesítése — a feladat jellegéből következően —folyamatos, illetve igény szerinti teljesítést
igényel.

5.2. A teljesítés helye: Vállalkozónak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
licenszek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások jelen szerződésben meghatározottak szerinti biztosítását
igazoló dokumentumokat Megrendelő licensz@nisz.hu, másolatban LicenceAdmin@nisz.hu e-mail
címére kell megküldenie. A gyártói support szolgáltatás esetében, A szolgáltatás igénybevételének
helyszínei a NISZ budapesti telephelyei: 1149 Budapest Róna utca 54-56. és 1135 Budapest Csata utca
8.

6. Vállalkozói díj

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg, a KÖFOP
1.0.0-VEKOP-15-2016-00030 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás intenzitása: 100 %

6.2. Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként díj illeti meg az alábbiak szerint:

A licenszek és az ahhoz kapcsolódógyártó által biztosított szolgáltatások díja: nettó 13.150.000. Ft + ÁFA,
azaz tizenhárommillió egyszázötvenezer forint plusz általános forgalmi adó.

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

6.3. A vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és díjat magában
foglalja, Vállalkozó más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.4. Fizetési feltételek
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6.4.1. A 2. pontban foglalt feladat teljesítését követően a Felek által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
(2. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően állítja ki Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény alapján kiállított számlát és azzal együtt nyújtja be a Megrendelőnek. A számlának meg kell
felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) előírásainak. A benyújtandó
számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítést igazoló bizonylattal igazolt
Vállalkozót adott számla alapján megillető díjat a Megrendelő hiánytalan es hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül a Vállalkozó, bankszámlájára történő átutalással. Szállító tudomásul veszi, hogy a számla
nettó értéke a „A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése,
magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések
támogatása érdekében, az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő
integrálásával” megnevezésű KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030 azonosító számú projekt
költségvetésének terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
előírásaira is figyelemmel kerül kiegyenlítésre. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja
át a Vállalkozó részére a számla Megrendelő központi iktatójába történő igazolt beérkezését követő 15
napon belül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési időtartamba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználásara vonatkozó előírásoknak
megfelelő további követelményeket határozzon meg.
Vállalkozó a késedelmes kiegyenlítés esetén a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat
felszámítására jogosult a késedelmi időre.

6.4.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek/szolgáltatások megnevezését és annak

TEÁQR/TESZOR számát, valamint a projekt megnevezését: „A Belügyminisztérium által kezelt
nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség
megteremtése a KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az érintett
adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával” és
azonosítószámát: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030,

- a számlán fel kell tüntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság nevét, címét adószámát és az általa megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,

- fizetési határidőként 30. napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

6.4.3. Vállalkozó a számlát egyeredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi iktatójába
(1389 Budapest Pf.: 133.) vagy - tekintettel arra, hogy a Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus
számla befogadását is - az elektronikus számlát az e invoice@nisz.hu e-mail címére. A 6.4.2. pontban
meghatározott fizetési határidő a Megrendelő központi iktatójába történő kézhezvételétől vagy az
elektronikus számla érkeztetésétől számít. A számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően
kiállított, a Vállalkozó és a Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyek által aláírt
Te~esítést Igazoló Bizonylat, ellenkező esetben a számla visszaküldésre kerül.
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6.4.4. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury@nisz.hu e-mail címre.

6,4.5. Vállalkozó köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a Megrendelő részére
történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

6.4.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak
tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

6.4.7. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és annak
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119.
alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

6.4.8. A szállítói előleget — ÁFA nélküli összeg tekintetében — (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az
értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6.4.9. A Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

6.4.10. 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.

6.4.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Amennyiben a Megrendelő
kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő
5 munkanapon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően
újrakezdődik.

6.4.12. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében biztosítja Megrendelő hozzáférését az 1. számú melléklet 1.
pontjában meghatározott licenszekhez és azok frissített verzióihoz kapcsolódóan a licenszek gyártója
által kiadásra kerülő szoftverfrissítésekhez, hibajavításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz az 1.
számú mellékletben részletesen meghatározottak szerint.

7.2. Vállalkozó köteles a szerződés aláírásakor, legkésőbb azonban a szerződés aláírásától számított 5
munkanapon belül Megrendelő részére átadni a Megrendelő nevére kiállított, az 1. számú mellékletben
(Műszaki leírás) meghatározott tartalmú szolgáltatások 2022. május 31. napjáig történő igénybevételére
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való jogosultságot hitelt érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt dokumentumot (licenszinformációs
adatlap, jótállásra vonatkozó dokumentációt), valamint a 2022. május 31.-ig jogosító licenszigazolást.

7.3. Megrendelő a szerződés 7,2. pontjában meghatározott dokumentumok átvételét követően öt
munkanapon belül köteles kiállítani a licenszre, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó
Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó a
Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállításához szükséges, licensz felhasználási jogosultság igénybevételét
hitelt érdemlően igazoló dokumentumot nem adja át Megrendelő részére.

7.4. Megrendelő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen jogosultak: Ádám
Csongor Zsolt fejlesztési ágazati igazgató és Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes

7.5. Amennyiben a Megrendelő részére felkínált teljesítés nem szerződésszerű, Megrendelő
kiegészítést, módosítást jogosult kérni, melyet Vállalkozónak el kell végeznie. A Vállalkozó 2. pont
szerinti tevékenységeinek teljesítése akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az adott teljesítésre
előírt dokumentumokat Megrendelő elfogadta szerződésszerű teljesítésként. Megrendelő S
munkanapon belül vagy elfogadja a dokumentumokat, vagy kifogást emelhet azzal kapcsolatban. A
hiánypótlás vonatkozásában a Vállalkozó feladata akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben a
Megrendelő által kért dokumentumokkal kapcsolatban felmerült hiánypótlási igényben a Vállalkozó a
részére meghatározott feladatokat maradéktalanul elvégezte, vagy amennyiben nem merül fel
hiánypótlási igény. Megrendelő köteles a Vállalkozó elfogadott teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli
jelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül Teljesítést Igazoló Bizonylatot (2. sz. melléklet)
kibocsátani, vagy a teljesítés el nem fogadásról nyilatkozni.

8. Kötbér

8.1. Ha a Vállalkozó az ellátandó feladatai tekintetében a teljesítés során késedelembe esik
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke késedelmes naponként a szolgáltatások
nettó díjának 0,5 %-a, maximum 15 %.

8.2. A Vállalkozó érdekkörébe eső ok miatt a teljes szerződést érintő meghiúsulás vagy lehetetlenülés
esetén az egyösszegű kötbér mértéke az 6. pontban meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.
Tizenöt napon túli, a Vállalkozónak felróható okból előálló késedelem esetén a Megrendelő azonnali
hatállyal elállhat a szerződéstől, és ezen felül az előzőek szerinti mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

8.3. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét,
titoksértésenként, illetve adatsértésenként 1.000.000,- Ft összegű kártérítést köteles fizetni (titoksértési
kártérítés).

8.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:187. 5-ára figyelemmel—jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbérfizetési kötelezettség alól a Ptk. 6:142. 5-ában
meghatározottak szerint mentesülhet.

8.6. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és ennek összegét jogosult a vállalkozói
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díjba beszámítani.

8.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy gényekről, amelyek a Megrendelőt
szerződésszegés következményeként megilletik.

9. Felelősség

9.1. A Vállalkozó felelőssége a Jelen Szerződésben, illetve Szerződésben foglalt kivételekkel a
hatályos Jogszabályok szerint alakul. Megrendelő kötelessége minden, a birtokában lévő adatok
elvesztésének megakadályozásához szükséges intézkedés megtétele, A Vállalkozó nem felel a
szakszerűtlen és/vagy nem rendeltetésszerű használatából adódó közvetlen és/vagy közvetett a
Megrendelőnél, bármely más harmadik személynél vagy érdekkörükben felmerült károkért,
adatvesztésért, adatsérülésért, a gazdasági következményi károkért (beleértve az elmaradt haszonért
való felelősséget is), valamint az olyan károkért, amelyek nincsenek a Vállalkozó magatartásával okozati
összefüggésben függetlenül attól, hogy a Vállalkozót korábban tájékoztatták ilyen káresemény
lehetőségéről, azokért a károkért, amelyek azért keletkeztek, mert a Megrendelő elmulasztotta
teljesíteni kötelezettségeit.

10. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják.

10.2. A Megrendelő a szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal
felmondja, Úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások ellenértékét Vállalkozó részére a
jelen szerződés 6. pontja szerinti határidőben megfizetni. A Vállalkozó ezen felül semmilyen további
követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.

10.3. A Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően a teljesítésig a
Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Vállalkozó bármely, jelen Szerződésben foglalt
kötelezettségét megszegi, így különösen:

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált hogy a Vállalkozó a szolgáltatását az
esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll
érdekében;

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő
a hiba kijavítására vagy kicserélésre megfelelő határidőt tűzött, amely eredménytelenül telt
el;

c) Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt;
d) a jelen Szerződésben foglalt bármely határidőt elmulaszt, és a Megrendelő által tűzött

póthatáridő is eredménytelenül telik el, ideértve azt az esetet is, ha a késedelemmel érintett
napok száma miatt a Vállalkozóval szemben maximális mértékű késedelmi kötbér
érvényesíthető,

e) a jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét hibásan teljesíti, és a hibát a Megrendelő
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által a kijavításra vagy kicserélésre tűzött határidőben sem javítja ki megfelelően, ideértve azt
az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett napok száma miatt a Vállalkozóval szemben
maximális mértékű hibás teljesítési kötbér érvényesíthető;

f) ha a Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai
tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

g) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene felszámolási eljárás indul, illetve a Vállalkozó csőd-
vagy végelszámolási eljárást kezdeményez;

h) ha aztjelen Szerződés rendelkezése lehetővé teszi.

Megrendelő gyakorolhatja a szerződésszegésből eredő jogait, illetve igényelheti kárainak megtérítését
a 8.6. pontban foglaltak szerint.

10.4. A Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, amennyiben
a) a Megrendelő célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást ad, és a Vállalkozó figyelmeztetése

ellenére az utasítást fenntartja;
b) ha a munkát kijelölt helyen kell végezni, és ezt a munkahelyet a Megrendelő munkavégzésre

alkalmas állapotban, a Felek által együttesen megszabott megfelelő határidőn belül nem
bocsátja rendelkezésre.

Amennyiben a Vállalkozó elállására emiatt kerül sor, Vállalkozó kártérítésre is igényt tarthat.

A felmondást — ajánlott — tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

10.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést indokolt esetben, közös
megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól.

10.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével
kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az
adathordozó jellegétől.

11. Kapcsolattartás

11.1. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Név: Anga Csaba
Beosztás: projektmenedzser
Mobil: +36308833644
E-mail: Anga.Csaba@nisz.hu
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Vállalkozó részéről:

Név: Igaz András
Beosztás: Kereskedelmi Igazgató
Telefon:±36 204647 123
E-mail: igaz.andras@molaris.hu

11.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak.

11.3. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a kapcsolattartónak küldött és
visszaigazolt e-mailen történő kapcsolattartásban állapodnak meg.

11.4. Az &mail útján egymásnak küldött üzeneteket mindkét fél írásos formánakfogadja el. Az értesítés
akkor válik joghatályossá, ha azt a címzett visszaigazoltan átvette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

11.5. Felek kijelentik, hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másikfélnek a közlés nélkül
is ismernie kellett — kötelesek egymást értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség
teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

11.6. Felek rögzítik, hogy a Felek által a 10.1. pontban kijelölt kapcsolattartók személyében, illetve a
7.4. pontban meghatározott teljesítésigazolásra jogosult személyekben bekövetkező esetleges
változások nem igényelnek szerződésmódosítást, a változásról a felek S napon belül írásban értesítik
egymást.

12. Titoktartás

12.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha arra vonatkozóan
Megrendelő előzetesen írásban engedélyt ad.

12.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási
kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi,
a Megrendelő működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és ennek
megfelelően foglalkoztatja az alkalmazottakat a jelen Szerződés keretébe tartozó feladatok elvégzése
során.

12.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
o Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
o Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az ilyen

ismertségvagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről történő jogosulatlan
kiadásából származik;
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o Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy más
hatósági eljárás megköveteli.

12.5. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik —jelen Szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

12.6. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés, illetve az Szerződések megkötése, illetve teljesítése során a
személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, Így különösen a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai
Parlament és a Tanács 2016. április 27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban:
„GDPR” vagy „Rendelet”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „lnfotv.”) teljes körű betartásával kezelik.

13. Szerzői Jogi rendelkezések, Jogszavatosság

13.1. Szerződő Felek a jelen Szerződés keretében létrejövő szellemi alkotásokkal (művekkel)
kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a
továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján rendezik.

14. Vis Maior

14.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Vállalkozónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Vállalkozó részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik, feltéve,
hogyezen 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.

14.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely
összefüggést Vállalkozónak írásban gazolnia szükséges.

14.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállalkozó
köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos
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utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

14,5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

14.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll
a Szerződéstől írásban elállni. Ez esetben mindkétfél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

15. Vegyes és záró rendelkezések

15.1. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben
a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

15.2. Ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog —különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései — az
irányadók.

15.3. A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

15.4. 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.

15.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek
a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni 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.

15.6. Felek jelen Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.

15.7. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót
illeti. A Szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írták alá.
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H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

15.8. Ezen Szerződés elválaszthatalan részét képezik az alábbi mellékletek.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki Leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat minta
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Licenszinformációs adatlap 7071 JON g L~

Budapest, 2021. május .3 Budapest, 2021.

~ L~...

Gajdos~ Adám Csongor Zsolt tési ágazati
MOLARIS Kft. igazgató és

Vállalkozó Varga Dezső gazdasági vezérigazgató
helyettes

NISZ Nemzeti lnfokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
Megrendelő
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1. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-lost Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z Műszaki leírás

Műszaki leírás

„A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti aciatvagyon nyilván tartások
továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató képesség megteremtése a
KÖFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, az
érintett ada tvagyon nyilván tartások Kormányzati Ada tközpon tba

történ Ő in tegrálásával” projekthez (NA VASZ) szükséges alapszoftver
licencek beszerzése — Elastic Search licenc

műszaki melléklet

Budapest, 2021. május 26.
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1. számú melléklet
NISZ Nemzeti InfokommurUkációs Szolgáltató Zrt,

H-1OS1 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z Műszaki leírás

Tartalomjegyzék

1 A beszerzés tárgya 16
2 Általános rendelkezések 16

2.1 GYÁRTÓ5EMLEGESSÉG 16
3 A szállítandó eszközök és szolgáltatások 16

3.1 ELAsTIC SEARCH LICENC 16
4 Jótállással és gyártói támogatással kapcsolatos elvárások 17
5 Teljesítéssel kapcsolatos feladatok 17

5.1 NYERTES AJÁNLATTEVÓ FELADATAI 17
5.2 LESzÁLLÍTANDÓI< 17
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1. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z Műszaki leírás

A beszerzés tárgya
A beszerzés célja: Elastic Search licencek és gyártói támogatása űótállás).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan elemet, amelyek szükségesek abhoz, hogy a
jelen műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

Általános rendelkezések

Gyártósemiegesség
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, tipusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett
azzal egyenértékűt is elfogad.

A szállítandó eszközök és szolgáltatások

Elastic Search licenc
Beszerzési igény: 5 db szerverre vonatkozó Elastic X pack Platinum licenc.
Az Ajánlatkérő 2021.05.31-én lejáró előfizetéseit kívánja meghosszabbítani újabb 1 évvel.
Ezen termékek a következőek:

. . MennyiségTermek niegnevezese (db)

Elastic X pack 1 éves Platinum előfizetés 3-node 1
Elastic X pack 1 éves Platinum node bővítés (minimum 2 node) 2

A licenc egyenértékűségének feltételei:
‚~re7

ELK-Ol: Az előfizetés jogosítson fel legalább napi 120 GB log kezelésére
ELK-02: Az előfizetéshez tartozzon a gyártó általi vállalt support, amely a rendszer

működését akadályozó hiba a hét minden napján 0-24 óra között minimum 4
órás válaszidőt tartalmazzon.

ELK-03: Az eszközben legyen lehetőség riasztások definiálására és ezeket egy külső
monitorozó eszközbe lehessen bekötni.

ELK-04: Az eszköz legyen képes a gépi tanulásra, kifejezetten a logok alapján
anomáliák meghatározására, log üzenetek kategorizálására, előrejelzések
összeállítására.

ELK-05: Rendelkezzen, grafikus megjelenítő felülettel, ahova lehessen belépni LDAP
vagy SAML használatával.
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N I S Z Műszaki leírás

ELK-06 Legyen lehetoseg az eszkozben az adatok indexelt keresesere
ELK-07 A szállított megoldás az adatok tárolására keresésre optimalizált nem relációs

adatbázist alkalmazzon.
ELK-08 A szállított megoldás legyen képes a logok transzformációjára, rootolására ás

legyen képesa logok bővítésére.
ELK-09 Az eszköz magas rendelkezésre állást nyújtson több nodból álló cluster

használatával.
ELK-lO: Az eszköz legyen képes dashboard riportok készítésére, melyek felületen

keresztül fejlesztői tudás nélkül létrehozhatóak.
ELK-il: Legalább I áv gyártói támogatás (jótállás) szoaverj~pp~nsekre.
ELK-12: A megajánlott termékeknek a kiírásban szereplő előfizetések hosszabbítását

tegyék lehetővé azonos támogatási szinttel.

Jótállással és gyártói támogatással kapcsolatos elvárások
Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékre a
bekerülési érték részét képező teljes körű, 12 hónap jótállást és gyártói támogatást. Ajótállási
ás gyártói támogatási idő kezdete a termék átadásának az időpontja, amely a teljesítési
igazolás kiállításának feltétele.
A jótállásra ás gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
~‘SS~SStWS~

[ ‚1-1 Az Ajánlatkérő a bibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
~____ meg
~ J-2 A hibabej~ rtéstAjánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása. 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 licenszai;nisz.hu ás a licenceadrnin~?2~nisz.hu e
mail címekre köteles megküldeni úgy, hogy az eljárás nevét feltüntetnie szükséges.

Leszállítandók
. Jótállásra vonatkozó dokumentáció
o Licencigazolások
. Licencinformációs adatlap
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2. számú melléklet

• • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-lost Budapest, Csokonai utca 3.

N I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

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 tent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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$ 3. szamu mellekiet• • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

N I S Z 6-NY6 Nyilatkozat partner adatairól

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): MOLARIS Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):. MOLARIS Kft.
Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01 09915400

Adószám: 13761561-2-41. Uniós adószám: HU13761561

Kapcsolattartó adatai

Név: Igaz András Beosztás: Kereskedelmi Igazgató

Telefonszám: +36204647123 E-mail cím: igaz.andras@molaris.hu

Cim
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszóm):
Magyarország, 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irónyítószóm, város, utca, hózszóm):.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítószóm, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irónyítószóm, város, utca, hózszóm):

Számlavezető bank

Neve: KDB Bank Európa Zrt.

Bankszámla száma: 13597539-12302010-00041169 Bankszámla devizaneme: HUF

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. Kűlönbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5W]:
XIII/A. fejezet, 169.5(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet, NEM

169.5.(p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEM fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján:

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

() o~. ~I.Kelt...~o,t~1
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NISZ

4. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Ucerxinforméciós adatlap

1-1-1081 Budapest Csokonai utca 3.

34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok

Sze rződésszá m:

Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Molaris

Cég neve: (ft.

+36204647 12 3Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e- igaz igaz.antiras@moiar

mail): is.hu

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

Licenc jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése:

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisége:

Licenc csoport neve:

Licenc mennyiség:

SzoftverJlicenc státusz

Aktív:

Kiosztott:

Termék egységára:

1

Elastic Platinum subscription

1db (5 node)

Elastic Platinum subscription —64gb 5 node

Elastic Platinum subscription —64gb

Elastic Co.

Elastic Platinum subscription

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):

Közbeszerzési díj (%):

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
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• • ~ 4. szamu
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid év.hó.na
from-to): p __________________________________

Előfizetés (subscription): Igen X

„.‚‚. .... év.hó.naElofizetes ervenyessegi ideje: p -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross I Ne
edition rights): gen m
Korábbi verziók használatának lehetősége I Ne
(downgrade rights): gen m

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen

Kitöltési útmutató

Nyiivúntartósi adatok

Szerzőclésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencútadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó 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.

Term ékinformúciók

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.
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• • % 4. szamu mellekiet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z 34-NYŐ Licencinformációs adatlap 7.0

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 kell 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/Iicenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal
megjelölve.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben.

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.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új Iicenc.
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Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb 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-és 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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