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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkőrűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és ön
ként csatlakozó intézmények részére „A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
érintett szervezeteknél meglévő SAP szoftverlieencek megújítása, bővítése, kiegészítése, vala
mint kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központo
sitott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Vál
lalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

. Digitálisan aláírta: dr.
dr. Nagydarocl Nagydaróci Roland
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Szerződéskötés dátuma: 2021.0210. 00:00

Hatályba lépés dátuma: 2021.02.10. 00:00

Aktív időszak Vége: 2023.02.11. 00:00

Hatálya 2023,02.11. 00:00

1.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő va
lamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a szerződés 2. számú
mellékletét képező műszaki követelményekben foglaltakat.

1.3. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Ajáiilattevők közösen teljesí
tik. A közös Ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelövel fennálló jogviszonyát ajelen szer
ződés és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vál
lalkozó, jelen szerződést — meghatalmazás alapján — az összes közös Ajánlattevő nevében írja alá.
A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat alapján ajelen szerződés szerinti feladatok ellátását
és a számla kiállítását az alábbi Közös Ajánlattevő teljesíti: T-Systems Magyarország Zn,

1.4. A nyertes közös Ajánlattevőkként Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség tel
jesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő — a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre, illetve szolgáltatásokra vonatkozó — „SAP licencek
gyártói támogatása” igénye megvalósításárajött létre.

3. A szerződés teljesítési határideje, a szerződés hatálya:

3.1.Vállalkozó a Műszaki leírás 2-3. pontja szerinti terméktámogatást (Enterprise Support) jogfolyto
riosan köteles biztosításáról köteles gondoskodni annak lejáratától, 2022. december 31-ig. Vállal
kozó a gyártói támogatást igazoló évenkénti nyilatkozatát köteles átadni Megrendelő részére, az
alábbiak szerint:
a. A 2021. december 31-ig tartó jogfolytonos gyártói terméktámogatás biztosításáról a szerződés

hatályba lépésétől számított 10. napig köteles a nyilatkozatot átadni.
b. A 2022. évi jogfolytonos gyártói terméktámogatás biztosításáról Vállalkozó az éves forduló-

napot (2022.01.01) követő 10 naptári napon belül köteles átadni.

3.2. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.

3.3.Felekjelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre kötik. Jelen szerződés akkor szű
nik meg. ha Felek jelen szerződésben meghatározott feladataikat teljesítik.

3.4. A jelen szerződés alapján végzett feladatok teljesítése nem haladhatja meg a KM időtartamát.

4. A teljesítés helye:

‘Ez a bekezdés csak akkor válik a szerződés részével ha a közbeszerzési eljárás nyerteseként közös ajánlat
tevők kerülnek kihirdetésre
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4.1. Vállalkozó az alábbi címre köteles szállítani a 3.1. szerinti nyilatkozatot aláírt formában, papir
alapon: 1135 Budapest, Csata ii. 8., központi iktató. A borítékon fel kelt tüntetni a szerződéses
kapcsolattartót.

4.2. Vállalkozó a terméktámogatást távoli hozzáférés útján kell elsődlegesen ellátnia, a Műszaki leírás
5. pontjában részletezett kivételekkel.

5. Szerződés teljesítésével kapcsolatos általános előírások

5.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1.1 Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén ajelen szerződésben meghatározott díj
Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.

5.1.2 Megrendelő köteles együttműködni Vállalkozóval a szerződés teljesítése során.

5.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.2.1 Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítése keretében a Műszaki leírás szerinti feladatokat
szerződésszerűen teljesíteni.

5.2.2 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel és jogosultságokkal. Vállalkozó szavatol továbbá azért.
hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződés
szerinti jogainak megszerzését. gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

5.2.3 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk. hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába
terheli.

5.2.4 Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével összefiiggésben okozott károkért a Ptk. szabályai
szerint fele].

5.2.5 Vállalkozó a KM vonatkozó rendelkezései és a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan
késedelemért. hibáért. hiányosságért. Illetve kárért. amely abból ered, bogy feladatait nem a
szerződésszerűen teljesítette.

5.2.6 Vállalkozó szavatol azért, bogy harmadik személynek nem áll fenn olyan Joga, amely a
Megrendelő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

5.2.7 Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni ás a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

5.2.8 Vállalkozó jelen szerződés aláirásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, mely jelen szerződéshez 3. számú mellékletként csatolásra került.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1 Vállalkozó ajelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat az 1. számú mellékletben meg
határozott szerződéses árakon teljesíti.

6.2 Vállalkozót megillető vállalkozói díj teljes összege (a szerződés értéke) az I. számú mellékletben
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meghatározott árak alapján 117.484.926,- + ÁFA, azaz száztizenhétmillió-négyszáznyolcvan
négyezer-kileneszázhuszonhat forint + általános forgalmi adó, az alábbi éves bontás szerint:

2021. év nettó 56 188 983 Ft
2022. év nettó 61 295 943 Ft

6.3 Vállalkozó szerződésszerű teljesítését követően a 7.2. pont szerint jogosult számla benyújtására.

6.3. A 6.2 pont szerinti szerződéses ár tartalmazza a megajánlott szolgáltatás nyújtásával összefüggő
valamennyi adót, illetéket, díjat ésjogdíjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a szoft
verlicenc-gazdálkodási díjat valamint a beszerzési díjat. A Beszerzési díj meghatározására a KM
és a DKU rendelet 1 3-14. ~-aiban foglalt rendelkezések az irányadóak, a szoftverlicenc-gazdál
kodási díjra a DKU rendelet 14/A. ~-a irányadó. A beszerzési díj alapja a Megrendelő általi be-
szerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke és megfizetése a KM V.3. pontja
szerint történik.

6.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy ajelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott vállalkozói díj
a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen
jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért Vállalkozó más jogcímen további ellenérték fel
számítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti
Megrendelőtől.

7. Fizetési feltételek

7.1 Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Vállalkozó 2db számla
kiállítására jogosult. Vállalkozó a számlákat a 3.1. a. és b. pontja szerint jogosult és köteles
kiállítani A benyújtandó számla kötelező melléklete a Megrendelő arra feljogosított—jelen szer
ződés 15. fejezetében meghatározott - képviselői által aláírt teljesítésigazolási bizonylat (4. számú
melléklet).

7.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. ~ (I) és (6) bekezdéseiben,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.). 6:130. ~
(1) —(2) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenébenjogosult, amit a Vál
lalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek/szolgáltatások szerepelhetnek. Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus számla befo
gadását is az e invoice2»nisz.hu e-mail címen.

7.3 Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére,
Megrendelő központi iktatójába Küldi.

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ számát,
Megrendelő által megadott Belső azonosításra szolgáló szerződés és megrendelés számot,
valamint fizetési határidőként 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot.
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa Lv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.4 A számla kötelező melléklete a 7.2. pont értelmében az aláírt teljesitésigazolási bizonylat. ennek
hiányában Megrendelő jogosult visszaküldeni a számlát.
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7.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megren
delő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő elektronikus számla befo
gadás e invoice(anisz.bu e-mail címére küldi.

7.6 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkor hatályos Ptk. szerint meghatározott mértékű
késedelmi kamatot és bebajtási költségátalányt fizet a Vállalkozónak.

7.7 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesitésével összefüggésben olyan költsége
ket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel. és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkal
masak.

7.8 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.1. és 2. fejezetének rendelkezéseit kell alkal
mazni.

7.9 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbiróság által nyilvárnartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában. bankszámlaszámábm» bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles a Megrendelő kapcsolattartóját írásban értesíteni valamint megküldeni a fl~as
ury(a nisz.liu e—mai! címre.

7.10 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefúggésben olyan költsége
ket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) Pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel. és melyek Vállalkozó adóköteles jővedelmének csökkentésére
alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a) pont).

8. Teljesítés módja, elszámolás szabályai, teljesítésigazolás

Teljesítés módja. elszámolás szabályai:

a. Gyártói terméktárno~atás igazolása

8.a. I. Megrendelő a gyártói terméktámogatás nyújtását az erről szóló évenkénti nyilatkozatával köteles
igazolni.

b. A támonatás nyúitása

8.b.l.Vál]alkozó a támogatást a Műszaki leírás 1. számú mellékletét képező “Szoftverlicenc_ és támo
gatási szerződés (“AUF”)” gyártói általános szerződési feltételek, valamint a Műszaki leírás 2.
számú mellékletét képező” SAP ENTERPRISE SUPPORT” dokumentumok mindenkori válto
zata. továbbá a Műszaki leírás szerint köteles végezni.

c. Teliesítésigazolás

8.c. I. Megrendelő a 8.2.1. pont szerinti nyilatkozat átadását követő 15 napon belül jelen szerződés 4.
számú mellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylatot — a továbbiakban TIB — állít ki Vállal
kozó részére.

8.c.2. A teljesítés igazolására a 15.2. pontban megadott személyek jogosultak.
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8.c.3.Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylar kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó a
teljesítést igazoló bizonylat kiállításához szükséges, teljesítést igazoló dokumentumokat nem adja
át teljes körűen.

d. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés kö
vetkezményeként megilletik.

e. Megrendelőnek az átadás-átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat. amelyeknek
a minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a szavatosság vonatkozik.

f. Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélkuli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés kö
vetkezményeként megilletik.

9. Szerzői jogok

9.1. A megrendelt termékek szerzői jogi szabályaira a KM I. sz. melléklete irányadó.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1 Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti, Úgy késedelmi-, továbbá — ajelen szerző
désben szabályozott esetekben - meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.2 A késedelmi és a meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen teljesített termék
nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja’ Amennyiben az Vállalkozó neki felróhatóan a telje
sítési határidőig nem teljesít szerződésszerűen, Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult.

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelmes teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.

10.3 A szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén
Intézmény jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal (elmondani,
illetve elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

10.4 A kötbérre egyebekben vonatkozóan a KM X.2. fejezete irányadó.

10.5 Megrendelő a kötbérigényröl kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Vállalkozót
megillető díjba beszámitani, Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visz
szatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvénye
sítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a
teljesítés alól.

10.7 A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Pit. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti köt-
bér mellett nem érvényesithet szavatossági igényt.
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11. Szavatosság ésjótállás

11.1. A szavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. ás a KM Vl.4. pontja tartalmazza.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.l. Jelen szerződést Vállalkozó rendes felmondással nem szüntetheti meg.

12.2. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írás
ban módosíthatják.

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megren
delő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy hibás teljesitési kötbér eléri a maximuniot,

- Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült ok
ból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre
nem teljesíti.

12.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles Jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb
esetben azonnali hatállyal - a Kbt. 143. ~ (2) —(3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyi
kének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szer
ződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.5. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon. egyéb esetben azonnali ha
tállyal — felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást ren
deltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el.

12.6. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz in
tézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követel Meg
rendelő Különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.7. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a fel
mondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. Titoktartás

13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartal
máról.

13.2. Felek ajelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott informá
ciókat, adatokat, valamint tényeket kötelesek bizalmasan, üzleti titokként kezelni ás megőrizni.
Felek továbbá az ilyen információt, adatot, tényt kizárólag a Szerződés teljesítése során használ
hatják fel, azokat nyilvánosságra nem hozhatják, a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül harma
dik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik, azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a
másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy tör
vényi előírás tesz szükségessé.
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13.3. Vállalkozó a fentieken túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan információt. adatot,
tényt, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrende
lőre hátrányos következményekkel járna.

13.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásá
val teheti meg.

13.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen Pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek har
madik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók.

13.6. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik atitoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő Láro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Meg
rendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondar~i.

14. Vis major

14.1 Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior ered
ménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely
a Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozá
sok és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó te
vékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

14.2 Vis maior esetén, amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozó
nak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit. amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem
gátol.

14.3 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés
nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállal
kozóhoz erről írásos értesítést küld.

15. Kapcsolattartás, értesítések

15.1 A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:

a) Megrendelő részéről:
Név: Ujsághy Gergely
Beosztás: osztályvezető
Mobiltelefon szám: ±36304663112
E-mail Cím: uisa2hy.2ertzelydezso(2Znjsz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Béres László
Beosztás: vezető értékesítési menedzser
Mobiltelefon szám: ±3630248 8656
E-mail cím: Beres.Lasz1o~t-systems.hu

15.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Morva Rudolf igazgató és Görcsi Gergely igazgató.
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15.3. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő sze
mélyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok ke
zelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/BK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját al
kalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló jogviszonyt sza
bályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által a másik Fél részére továbbított személyes
adatokat a GDPR 6. cikk (I) (O pontja szerint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át
és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és ideig.

15.4. Felek rögzítik. hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással
a Jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy
a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták ajelen szerződésben megnevezett munka
vállalóiknak arról. hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető tele
fonos, faxos elérhetőség) ajelen szerződéssel összefUggésben, a Felek közötti kapcsolattartás ér
dekében, 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, bogy a szerződésre vonatkozó kö
telező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendsze
rében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró
szerv részére megküldésre kerülhetnek.

15.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönö
sen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: lnfotv.), valamint a GDPR rendelkezéseit.

15.6. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesí
tésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 15.1-15.2 pontban
meghatározott kapcsolattartókiteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesí
tésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől ha
tályos.

15.7. Szerződő Felek rögzítik. hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesités) szerződésszerf~en küldenek meg egymásnak. Szerződésszer’~ niegküldésnek minősül,
az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

15.8. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesités esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesités megkísérlésének napján kézbesí
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredményte
len, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai feladás napját követő ötödik munkanapon kell kéz
besítettnek tekinteni.



15.9. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postal utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint
Jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes aján
lott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

16.1 Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, to
vábbá Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.2 Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan. hogy a szerződés teljesítése során felmerült vitákat
mindenekelött békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján
oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett tárgyalásaik nem vezettek eredményre,
jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.3 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvényte
lenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.4 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 ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A Jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bár
milyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvé
nyes.

16.5 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött. a szer
ződéshez fizikailag nem csatolt, fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek (az aláírt szerző
déshez kerülnek csatolásra):

I. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás és árlista (Ajánlattételi lap)
2. számú melléklet: Műszaki követelmények (Ajánlattétel dokumentáció Műszaki leírás fejezete)
3. számú melléklet: Teljesitésigazolás
4. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
5. számú melléklet: Vállalkozó részletes átláthatósági nyilatkozata

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben meg
egyezöt három eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2021. október .. 2/• Budapest, 2021. oy’ber..
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I. számú melléklet a AQR~.?. ‘SN nyilvántariási számú szerződéshez

Megrendelt szolgáltatás és árlista



Z• • NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS. SZOLGÁLTATÓ ZRL

2. számú melléklet a ~ nyilvántartási Számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
„SAP LKENC’EK GYÁRTÓI TERMÉKTÁMOGA TÁSA”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

I ELŐZMÉNYEK

Ajánlatkérő az alábbi SAP rendszereket használja:

. SAP ERP (RJ3) vállalatirányítási rendszer

. SAP BW/BO Vezetői Információs Rendszert (VIR)

. SAP Adaptive Server Platform — Foglalkozáspolitikai Adattárház.

Jelen közbeszerzési eljárás célja a már meglévő licencekhez szükséges SAP ENTERPRISE
SUPPORT gyártói temiéktárnogatás jogfolytonos biztosítása 2022. december 31-ig tartó
időszakra.

2 SAP ERP ÉS VIR GYÁRTÓI TERMÉKTÁMOGATÁS TÁRGYA ÉS
TARTALMA

A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő tulajdonában lévő, SAP ERP rendszer és a VIR rendszer
licenc jogfolytonos SAP ENTERPRISE SUPPORT gyártói terméktárnogatásúnak -

termékkód: 7003650— biztosítása 2022. december 31-ig tartó idős7akra.

Ajánlatkérő által korábban megvásárolt licencek mennyisége:

Termék . . . . . . .

kód Licence kategoria Mennyisegi egyseg Db

7003013 SAP Developer User USER 1

7003012 SAP Professional User USER 139

7003014 SAP Application Ltd. Prof. User USER 138

7011618 SAP Logistics User. USER 248

7017377 SAP Project User USER 50

7003233 ERP Component for ERP Package UNIT 1

7015937 SAP Data Services, Edge edition UNIT 4

7017688 SAP BusinessObjects SI Suite USER 90

7020024 SAP BusinessObjects SI Enterprise CSOMAG 3



70112671 SAP ASE Runtime Edition UNIT I

A felhasználói licencekhez nyújtott gyártói terméktámogatás kiterjed a hozzájuk kapcsolódó
SAP Sybase Ase Runtime Edition licencek gyártói terméktámogatására is (7011267 - SAP ASE
Runtime Edition). mely licencek önállóan nem értelmezhetők.

A fent megadott felhasználói és adatbáziskezelő licencek mennyisége alapján a gyártó
terméktámogatás (7003650 — SAP Enterprise support) mennyiségét az Ajánlattevő adja
meg ajánlatában.

A gyártói terméktámogatás jogfolytonosan biztosítandó 2022. december 31-ig és a
következőket kell tartalmaznia:

. Jogszabálykövetés. Ennek keretében nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a
szoftverterméket folyamatosan, külön Ajánlatkérő oldali specifikáció és követelmény
meghatározás nélkül úgy fejleszti. hogy a használatra bocsájtott mindenkori verzió
összes funkciója mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek.
Nyertes Ajánlattevő a szükséges változtatásokat tartalmazó szoftverváltozásokat olyan
időpontban biztosítja a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen eleget tenni a
jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek.

. Gyári szoftverhez kapcsolódó hibajavítás.

A gyártói terméktámogatás részletes tartalma és teijedelme a Műszaki leírás I. számú
me]lékletét képező “Szoftverlicenc- és támogatási szerződés (“AÜF”)” gyártói általános
szerződési feltételek. valamint a Műszaki leírás 2. számú mellékletét képező ‘SAP
ENTERPRISE SUPPORT” dokumentumok mindenkori aktuális verziójában kerül részletesen
meghatározásra.

3 FOGLALKOZÁSPOLITIKAI ADATTÁRHÁZ SAP GYÁRTÓI
TERMÉKTÁMOGATÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA

A beszerzés tárgya az Ajánlatkérő tulajdonában lévő foglalkozáspolitikai adattárházához
megvásárolt SAP felhasználói licenc jogfolytonos SAP ENTERPRISE SUPPORT gyártói
terméktámogatásának - termékkód: 7003650— biztosítása.

Ajánlatkérő által korábban megvásárolt licencek mennyisége:

Termék . ‚ . .

kód Licence kategona Mennyisegi egyseg Db

7018421 SAP Adaptive Server Platform UNIT 12

7018422 SAP ASP Replic opt 3rd party DB UNIT 1

7018359 SAP SQL Anywhere workgroup, Edge UNIT 4
edition
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A fent megadott felhasználói és adatbáziskezelő licencek mennyisége alapján a gyártó
terméktámogatás (7003650 — SAP Enterprise support) mennyiségét az Ajánlattevő adja
meg ajánlatában.

A gyártói tem-iéktámogatás jogfolytonosan biztosítandó 2022. december 31-ig és a
következőket kell tartalmaznia:

. Jogszabálykövetés. Ennek keretében nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a
szoftverterméket folyamatosan, külön Ajánlatkérő oldali specifikáció és követelmény
meghatározás nélkül úgy fejleszti, bogy a használatra bocsájtott mindenkori verzió
összes funkciója mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályi követelményeknek.
Nyertes Ajánlattevő a szükséges változtatásokat tartalmazó szoftverváltozásokat olyan
időpontban biztosítja a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen eleget tenni a
jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek.

. Gyári szoftverhez kapcsolódó hibajavitás.

A gyártói terméktámogatás részletes tartalma és terjedelme a Műszaki leírás I .számú
mellékletét képező “Szoftverlicenc- és támogatási szerződés (“ÁÜF”)” gyártói általános
szerződési feltételek, valamint a Műszaki leírás 2. számú mellékletét képezo~~’SAP
ENTERPRISE SUPPORT” dokumentumok mindenkori aktuális verziójában kerül részletesen
meghatározásra.

4 A TELJESÍTÉS MÓDJA, SZÁMLÁZÁS
A gyártói terméktámogatás 2021. december 31-ig tartó jogfolytonos bi7tosításáról a nyertes
Ajánlattevő a szerződéskötést követő 10 naptári napon belül köteles nyilatkozatot kiállítani. A
gyártói terméktámogatásról Ajánlattevő a nyilatkozatot követően kiállított TIB alapján jogosult
számla kiállítására azzal, hogy a szánilatételekben meg kell bontaniajelen Műszaki leírás 2. és
3. fejezet szerinti gyártói terméktámogatás szolgáltatási díját.
A 2022. évi gyártói terméktámogatás biztosításáról a nyertes Ajánlattevő az éves fordulónapot
(2022.01.01) követő 10 naptári napon belül köteles nyilatkozatot kiállítani. A gyártói
terméktámogatásról Ajánlattevő a nyilatkozatot követően kiállított TIB alapján jogosult számla
kiállítására azzal, hogy a számlatételekben meg kell bontania jelen Műszaki leírás 2. és 3.
fejezet szerinti gyártói terméktámogatás szolgáltatási díját.

5 A TELJESÍTÉSI HELYE
A gyártói terméktámogatás nyújtása alapvetően távoli eléréssel történik. Amennyiben
személyes egyeztetés szükséges a szolgáltatás nyújtása érdekében, úgy a teljesítés helye az
Ajánlatkérő székhelye és telephelyei.
A támogatás ellátása érdekében az Ajánlatkérő távoli elérést is biztosít a nyertes Ajánlattevő
részére.



3. számú melléklet a .A2??.~ nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• • H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
• 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

N I S Z TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
‘ ~‘Készült~ ~.. t” .‚j ;~r:’;;7~~r.Y~

Hely: I Dátum:
~ ~~Jeleri’vahnák:~ . . :‘. ;:~“

Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláirója) (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 tel
jesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel. A tent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szak
terület 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: I Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)



4. számú melléklet a~ nyilvántartási Számú szerződéshez

•Sá% N ~ ~ 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
. . NEMZET’ INIOKOM’IUNIKA(1OS~ZOL”ALTATÖ IRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégfegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzélcnek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő T-Systems Magyarország Zrt.
Rendezvénytársaság
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (meg/delő aláhúzandó):
Cg.01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44 Uniós adószám:HU 12928099
Kapcsolattartó adatai

. . . ‘ Beosztás: Vezető értékesítési menedzserNev: Beres Laszlo

. E-mail cím: Beres.Laszlo~T-systems.huTelefonszam: 06 1 452 1400

Cím
Székhely (‘ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, zűca, házszám):
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási cím (ország, irányílószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve:Unicredit Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma: Bankszárnla devizaneme:
10918001-00000068-73830003 HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: elszámolás [áfatv. XV-XVII. NEM
NEM fejezet. l69.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján men
169.~.(n)]: NEM XIII. fejezet]: NEM tes[áfa tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM vény]: NEM NEM

Kelt:...&a)-J JÁ.-.~J //
C-,

.‚

Cégszerű
Makailstván -~
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5. számú melléklet ~2.~~?nyiivántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az állambáztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(rövidített elnevezés: T-Systems Magyarország Zrt.)

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Adószám: 12928099-2-44

Cégjegyzékszám: 01-10-044852

Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003

Képviseli: Makai István és Barta László

Képviselő titulusa: értékesitési igazgató és projekt és szolgáltatás igazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom. hogy az általam képviselt T-Systems Magyarország Zrt. a nem
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXC VI. 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t haladék
talanul irásban értesíteni.

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

Budapest, 2021. o~59b’ ...

Ii ‚
Makai István és ‚ a László

értékesítési igazgató és projek é’ szolgáltatás igazgató
T-Systems Magya • rszág Zrt.

Systems~
T.SY$TEM$ MAGYAPORSZÁGZflr
S2ékhe~ I Bu.:)a;;e~i. K~wiyies KMmán kit. 36.
Ad&zá,n: I29260€9-2.44
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