
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártköríien Működő Részvénytársaság (NISZ) (Székhely:
1081 Budapest, Csokonai a 3., Cégjegvzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, Bankszániiaszáni:
K&H Bank 10403239-00027183-00000001) képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató, mint Megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a
NADOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Telek
utca 7-9., cégjegyzékszám: 01-09-074755. adószáin: 10507326-2-42, szánilaszám: 11100104-10507326-
01000003), képviseli: Gombos Tibor ügyvezető önállóan, mint vállalkozó I (a továbbiakban: Vállalkozó 1),

WSIJ Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest,
Budafoki út 97,, cégjegyzékszám: 01-09-461038, adószám: 12048898-2-43, száinlaszám: 10300002-20378729-
00003285) képviseli: Nemes Csaba ügyvezető önállóan, mint vállalkozó 2 (a továbbiakban: Vállalkozó 2), és a

Dimension Data Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségíí Társaság (székliely: 1117
Budapest. Budafoki út 60.. cégjegyzékszám: 01-09-696931, adószám: 12655085-2-43, számlaszám: 10400968-
00023 130-00000005) képviseli: Simon István ügyvezető önállóan, mint vállalkozó 3 (a továbbiakban: Vállalkozó
3), ésaz

ALPHANET Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő
utca 52., cégjegyzékszám: 01-10-045858, adószám: 14153833-2-41, számlaszám: 10918001-00000067-57970007)
képviseli: Berényi Péter vezérigazgató önállóan, mint vállalkozó 4 (a továbbiakban: Vállalkozó 4), és az

Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.,
cégjegyzékszáin: 01-10-049067, adószám: 25798555-2-41, számlaszám: 10918001-00000030-57750001) képviseli:
Teasdale Harold Róbert igazgatósági tag önállóan, mint vállalkozó 5 (a továbbiakban: Vállalkozó 5), és az

IlUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.,
cégjegyzékszáni: 01-09-062054, adószám: 10239025-2-44, szánilaszáni: 12001008-00164262-02100004) képviseli:
Radó Gábor ügyvezető és Fannasi Erzsébet együttesen, mint vállalkozó 6 (a továbbiakban: Vállalkozó 6)

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására megbatalmazott,
valamint Jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett cég a NADOR
Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság.

(Vállalkozó 1 és Vállalkozó 2 és Vállalkozó 3 és Vállalkozó 4 és Vállalkozó 5 és Vállalkozó 6 együttesen:
Vállalkozó) (a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

ELŐZMÉNYEK

1. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), mint ajánlatkérő (Beszerző) által a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „ VMware virtulaizációs
szojtverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen 2018. május 09. napján a Beszerző és
Vállalkozó között KMO1O1-O1O8VMWARE17 azonosítószániú keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban:

KM azonosítószáma: KMO1O1-O1O8VMWARE17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 9.
KM időbeli hatálya: 2022. május 8.
KM keretösszege: 2,500.000.000 forint + Áfa.

2. Megrendelő a KM 2. része alapján a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 105. ~ (2) bekezdés b)
pont szerinti eljárásban „Meglévő VMWare licencek gyártói támogatásának és verziókövetésének
megújítása a KOFOP-3.2.9-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban verseny
újranyitással, közbeszerzési eljárást folytatott Ic. Az eljárás során a Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette az



legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így a Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel Felek a jelen Vállalkozási Szerződést kötik.

3. Vállalkozó egymás közti. illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Vállalkozó jelen szerződést — meghatalmazás alapján —

a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

4. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.

5. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Vállalkozó benyújtott ajánlata, a
Megrendelő által a https://wwwkozbcszcrzcs. uov.hu portálon közzétett felhívás és dokumentáció, mely
fizikailag nincs a Szerződéshez csatolva.

6. Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a Szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja a jelen Szerződés tárgyát és megvalósítását — így többek között az elszámolást,
kilizetést, ellenőrzési eljárást — érintő Európai Uniós és magyar jogszabályokat, beleértve a hatóságí és egyéb
előírásokat, az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

‘7. A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen Szerződés rendelkezései határozzák meg. Amemiyiben a Felek
közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak 1. számú műszaki melléklete nem tartalmaz rendelkezéseket,
elsősorban Vállalkozó ajánlatában másodsorban Megrendelő ajánlattételi felhívásában, illetve ajánlatkérési
dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az
irányadóak az értelmezés vonatkozásában. Felek kijelentik ugyanakkor, hogy jelen Szerződés és mellékletei a
közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, így az írásbeli Szerződésbe (és mellékleteibe)
nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.

8. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott
műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, ill. azokat a Felek eltérő módon értelmezik, akkor
minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó.

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során
kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~ (5) bekezdése szerint szokásjog és üzleti
gyakorlat alkalmazását.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

10. Jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződésben és annak
mellékletét képező műszaki leirásban rögzített paraméterekkel rendelkező, a Megrendelő használatában lévő
VMware típusú, összesen 66 darab licenchez kapcsolódó, 2019. április 27-ig vonatkozó gyártóitámogatás
és verziókövetési szolgáltatást, melyek ezáltal továbbra is maradéktalanul illeszkednek Megrendelő már
meglévő hálózatába.

11. A szerződés teljesítése érdekében teljesítendő szolgáltatások listáját a jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.

12. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerzödésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi
feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoftver licenc, felhasználói jog, szerzői jog, védjegy, szabadalom, know-
how, stb.) rendelkezik és a felhasználási jogokatjogosult továbbadni a 10. pont szerinti időtartamra. Vállalkozó
szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendelő használati jogát korlátozza
vagy kizárja.

13. Vállalkozó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a vonatkozó
jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.

14. Az I. fejezetben meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Megrendelő a III. fejezetben rögzített
ellenértéket fizeti Vállalkozónak.
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15. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján fizetett díjak Vállalkozó által biztosított felhasználás
ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalják.

H. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE,
TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK

16. A szerződés hatálya:
Jelen szerződést Felek határozott időre kötik, figyelemmel a 18. pontban foglaltakra. A jelen szerződés annak
mindkét Fél általi aláírását követően lép hatályba és mindkét Fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

A teljesítés ideje, teljesitési határidő

17. A teljesítés határideje: Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott licencek 2. melléklet szerinti
gyártói támogatását és verziókövetésének megújítását 2019. április 27-ig folyamatosan biztosítja, az ezt
igazoló dokumentumok átadására vonatkozó kötelezettségét pedig a jelen szerződés hatályba lépésétől
számított 15 napon belül köteles teljesíteni.

Teljesítés helye, teljesítésre vonatkozó egyes elvárások

18. Vállalkozó a licencekre vonatkozó az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú
melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből álló licencek jelen szerződésben
meghatározott időtartaniig történő gyártói támogatására és verziókövetésére való jogosultságot hitelt
érdemlően igazoló, cégszerűen aláírt dokumentumot, és a teljesítéshez szükséges valamennyi okiratot,
dokumentációt ás valamennyi szükséges információt (a továbbiakban együtt: licencigazolás) köteles
Megrendelőnek eredeti példányban a 1135 Budapest, Csata utca 8. szám alatt átadni a jelen szerződésben
megjelölt szakmai kapcsolattartó részére, illetve elektronikus úton megküldeni a liceiisz(ö;nisz.hu és
dancso.ianos(üwisz.hu címre, a 18. pontban meghatározott időpontig, és a kapcsolódó szolgáltatásokat a
szerződésben meghatározott időtartamig biztosítani.

IlL ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

19. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós - KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001 projekt keretében - forrás
felhasználásával valósul meg.

20. Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

21. Vállalkozót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú mellékletében
(Megrendelt szolgáltatás- és árlista) meghatározott ánk, egységárak alapján: nettó 11.941.020.- Ft ±
közbeszerzési díj + AFA, azaz nettó tizenegymillió-kileneszáznegyvenegyezer-húsz forint forint ±
közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

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

23. A közbeszerzési díjat a Megrendelő a Kr. 14. ~-ában meghatározottak szerint az Vállalkozón keresztül fizeti
meg. Az Vállalkozó a közbeszerzési díjatköteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával
egy időben a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.

24. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen fejezetben meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi díjat ás költséget. A jelen fejezetben meghatározott nettó ár különösen
tartalmazza (termékek esetén) a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a jótállás költségét. valamint a kapcsolódó szolgáltatások
esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj mértéke a Megrendelő általi beszerzés általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke: 2 % + AFA. A közbeszerzési díjat Megrendelő az Vállalkozón keresztül
fizeti meg. Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszán’tására nem jogosult, további költségek
megtérítését senunilyenjogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség
VáUalkozót terheli.
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25. Elszámolás, számlázás: VáHalkozójelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtásárajogosult.

26. Vállalkozót a Jelen szerződésben rögzített ellenértéken (22. pont) túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilen jogcímen nem illeti meg. A Jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás

27. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály — 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
cl a kifizetés során

28. Vállalkozó az Vállalkozót megillető díjra a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2)
bekezdésében valamint a szárny/te/ről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján
kiállított számla ellenébenjogosult, amelyet Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A benyújtandó számla
kötelező melléklete az előirásriak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú
melléklet) és a Licencinforntciós adatlap (6.számú melléklet) kitöltött formában.

29. A számla bruttó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból az KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001
számú „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az operatív
programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs ellátásánál” című kiemelt projekt terhére ún.
„utófinanszírozás” keretében a Megrendelő által közvetlenül az Vállalkozónak kerül kifizetésre a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül a 272/2014 (XIS.) Korm. rendelet előírásait is szem előtt tartva. A
támogatás intenzitása 100,000000 %.

30. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő központi
iktatójába (1389 Budapest, FL: 133) küldi. A számla kötelező mellékletei a mind két Fél átal aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat és a Licencinformációs adatlap (6,számú melléklet) kitöltött formában.

31. Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban az
Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további
követelményeket határozzon meg.

32. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli
benyújtását követően újrakezdődik.

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények

33. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 200T évi CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~
szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök/szolgáltatások megnevezését, és annak VTSZ/SZJ
számát,
- fizetési határidőként a 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot. valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán szerepeltetni szükséges az uniós projekt azonosítószámát: KOFOP-3.2.9-16-2016-00001

34. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül
köteles Megrendelőt írásban értesíteni.
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35. Vállalkozó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Megrendelő számára következménnyel nem jár.

36. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy baukszüneti napra esik, akkor a következő
banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

37. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a számlát nem a
Jelen alfejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

38. Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. mellékletkitöltésével és a Megrendelő
részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

39. Vállalkozó nem uizethet. illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összernggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

40. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és a 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti.

IV. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

41. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat teljesíteni.

42. Vállalkozó teljesítésében köteles közremíiködni az olyan szervezet (a továbbiakban: szervezet), aki a
közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának igazolásában kivéve, ha Vállalkozó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt
meg.

43. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe alvállalkozót.

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

45. Vállalkozó kijelenti, hogy — szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik, így a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

46. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerüségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb
gondossággal végezni.

4?. Vállalkozó feladatát a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni.

48. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó szántára b~~~kor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesitenie kell
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy minden
esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett — kötelesek egymást
írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba
ütközik.

49. Vállalkozó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyankárért, amely ajelen Szerződésben, vagy jogszabályban /ti
meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered. I

50. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közremíiködőért) úgy felel, mintha a teljesítés során
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maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.

51. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Pik. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.

52. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összefüggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.

53. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai magatartásáért és
cselekményeiért. mintha azok Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.

54. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti, ha

54.1. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyanjogi személy vagy személyesjoga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy

54.2. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

55. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

V. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

56. Megrendelő a Szerződés szerződésszeríí teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározottak szerint
ellenérték megfizetésére köteles.

57. Megrendelő vállalja. hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szükséges
dokumentumokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

58. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Vállalkozó tevékenységét és munkavégzését
mindenféle korlátozás nélkül bármikorjogosult ellenőrizni.

59. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Vállalkozótól, ésjogosult
azokat ellenőrizni.

60. Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó rendeleteinek
(rendészeti, munkavédelmi. tűzrendészeti, stb.) ismertetése Vállalkozóval.

VI. A TELJESÍTÉS MÓDJA

A teljesítésre vonatkozó szabályok:

61. Ajelen szerződés teljesítésének helye: ajelen szerződés 18. pontjában meghatározottak szerint.

62. A teljesítési kötelezettségét Vállalkozó akkor teljesíti szerződésszerűen, ha az átadott igazolás szerinti, a 10.
pontban meghatározott szolgáltatást teljesítette.

63. Ajelen szerződés 10. pontjában meghatározott szolgáltatások átadás-átvétele minőségi átvételből áll.

64. A minőségi átvétel során Megrendelő ellenőrzi. hogy az Vállalkozó az licenccel együtt átadta-e és e-mail cínue
megküldte-e a 18. pont szerinti igazolásokat; valamint a gyártó licencportálján az adott licencnél a gyártói
támogatás és verziókövetés ideje 2019.04.27-ig meghosszabbodott-e.



65. Ajelen szerződés 63. és 64. pontja szerinti minőségi átvételt követően kerül sor a Megrendelő részére ajelen
szerződés VII. pontjában meghatározott teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a jelen szerződésben
meghatározott határidőn belül. Amennyiben minőségi átadás feltételei nem valósultak meg szerződésszerűen,
a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására nem kerülhet sor.

66. Az átvétel bármely okból történő megtagadása esetén a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az
átvétel megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját.

67. Az átvétel megtagadása esetén Felek megismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak Ic, melyre a jelen
fejezetben foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

68. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő i~széről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás
kiteijed.

69. Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének
figyelembevételével állapították meg.

70. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza
jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a késedelem okáról, valamint
várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.

71. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő me~elelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható ídőlariamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét
kizá~ja.

72. Vállalkozónak biztosítania kell Megrendelő számára ajelen szerződés tárgyához kapcsolódó, már Megrendelő
meglévő licenceihez kapcsolódó gyártói támogatást és szoftverkövetést. Vállalkozónak a jelen pont szerinti
feladata keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott új szoftver verziókat, módosításokat és javításokat
haladéktalanul Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.

VII. TEL’JESÍTÉSIGAZOLÁS

73. A licencekjelenszerződés 63. és 64. pontja szerinti minőségi átvétele a teljesítésigazolás kiadásának feltétele.

74. Megrendelő a fenti dokumentum átvételét követő 5 napon belül köteles kiállílani a Teljesítést Igazoló
Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza), melynek mellékletét képezi
a Licencinformációs adatlap (6.számú melléklet) kitöltött formában. Megrendelő a Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó a jelen fejezetben meghatározott
dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

75. Megrendelő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a szerződésben megnevezett
teljesítésigazoló személy(ek) jogosult(ak).

VIII. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

76. Vállalkozó jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatásokra a keretmegállapodás
jótállást, szavatosságot vállal. Ajótállás kezdő időpontja a minőségi átvétel időpontja.

77. Vállalkozó szavatol a jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatások kifogástalan és szerződésszerű
niinőségéért. Vállalkozó garantálja, hogy az általa teljesített szolgáltatás útján biztosítottak jelen szerződés
1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelmények.

VI. pontja szerinti
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78. Vállalkozó köteles biztosítani, bogy a Megrendelő a jótállás keretén belül az általa tapasztalt hibákat
rendellenes működést hétfőtől péntekig 7:00 — 19:00 óm között: jelezze az Vállalkozó az alábbi elérhetőségek
bármelyikén (a továbbiakban: Hibabejelentés):

— e-mail: ugyfelszolgalat~nador.hu
— telefon: +36 1 470-5022

Telefonon történő hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban e-mailen
meg kell erősitenie. Vállalkozónak a hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolnia.

79. A hibabejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő következményekért a Megrendelő felel.

80. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— hibát bejelentő személy neve. beosztása.
— meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
— észlelt hibajelenség leírása,
— hibabejelentés száma.

81. Vállalkozónak a hibabejelentés kézhezvételétől számított 8 órán belül a hiba kijavítását meg kell kezdenie,
és a Hibabejelentéssel egyidejűleg a Megrendelőnek megküldött ajánlatban vállalt határidőben a hibát el kell
hárítania.

82. Amennyiben az Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Megrendelő jogosult azt harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Vállalkozó viseli.

83. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi járulékos költséget— így különösena kiszállási
díjat, Vállalkozó viseli.

IX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Késedelmi, és meghiúsulási kötbér

84. Amennyiben Vállalkozó határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez késedelmes teljesítésnek
minősül, Megrendelő jogosult VáUalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni, Vállalkozó köteles
késedelmi kötbért fizetni.

85. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes munkanap után:
-a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
- a késedelem 11. napjától napi 1 %.

86. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó díja. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap (nettó ellenérték) 20 %-a.

87. Amennyiben az Vállalkozó késedelme a 25 napot meghaladja, a 25. nap elteltét követően Megrendelő
jogosult ajelen szerződéstől elállni. mely okból Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti meg. A meghiúsulási
kötbér mértéke a szerződés nettó ellenértékének 25%-a.

88. Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke
jelen szerződés megbiúsulásáig a szerződés értékéből meg nem fizetett nettó érték 25 3’o-a. Jelen szerződés
rnegbiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

89. Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a megbiúsulási kötbér
összegét.

90. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Vállalkozót megillető díjba a ‚!‘,,, 1
Kbt. szabályainak betartása mellett beszámítani. U

91. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult a
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kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér meW’izetése nem menetesíli a
teljesítés alól.

92. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbérösszegétavételárból visszatartani aKbt. 135. ~ (6) bekezdése
szerint.

X. KAPCSOLATTARTÁS

93. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Megrendelő, illetve Vállalkozó jelen szerződés
szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni. Felek
jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt
jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni
egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos,
és szerződésmódosítást nem igényel.

94. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag az
alábbiakban meghatározott személyek tehernek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag
írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által,
illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.

95. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak:

Megrendelő részéről:
— Név: Dancsó János
— Beosztás: Senior rendszerüzemeltető
— Telefon: +36 1 795 7267
— Mobiltelefon szám: +36 30 868 1848
— E-mail: dancso.janos@jnisz.hu

Vállalkozó részéről:
— Név: Kopácsi László
— Beosztás: Üzletágvezető
— Telefon: +36 1 470-5005
— Mobiltelefon szám: +36 20 9266-503
— E-mail: kopacsi.laszlo~nador.hu

96. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolására az alábbi
személyjogosult:

Név: Sásdi Bence
Beosztás: projektkoordinátor
Telefon: +36 1 896 74 68
Mobiltelefon szám: +36 30 955 5004
E-mail: sasdi.bence@nisz.hu

97. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetöségét vagy azok helyettesítéséről
haladéktalanul gondoskodnak.

98. Szerződő Felek rögzítik, hogy mniden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesítés)
szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

• irásban igazolt személyes átadással,
. tértivevényes ajánlott levélben,
. visszaigazolt e-mailben megküldött értesítés.

99. Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett ígazoltan átvette.

100. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozatvagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a
címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
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101. A tértivevényes ajánlott postai kűldeményt 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 Vállalkozóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesités második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

102. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően
Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

103. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvánosságra
hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az ezek
alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

104. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott Üzleti titkot megőrizni. minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

105. Vállalkozó Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

106. A szerződés teljesítése során Vállalkozó tndomásárajutott, Megrendelő kezelésében lévő adatokat szigorúan
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem
teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel
ellentétes egyéb módon nem használja fel.

107. Vállalkozó alkalmazottai és más szerződéses felei felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.

108. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, Vállalkozó kizárólag
a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

109. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és e]fogadja, hogy a (itoktartási kötelezettség megszegése esetén Megrendelő jogosult ajelen
szerződéstől azonnali hatállyal elállnil a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

XII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

110. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak
figyelembevételével és kizárólag írásban niódosíthatják.

111. Súlyos szez-ződésszegésnek minősül és mind Megrendelő, mind Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali
hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Vállalkozó, illetőleg Megrendelő) a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít,
amely a további együttműködést kizáija.

112, Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli értesítésével
a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal — felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 96. pont alapján eléri a maxímumot,
c)jelen szerződésben meghatámzott Títoktartási kötelezettség megszegése esetén,

Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét,
Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

ű



113. Megrendelő köteles a szerződést felmondani. vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, bogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn. és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásbál.

114. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

- Vállalkozóbart közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely
olyan Jogi személy vagy személyes Joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
~ (1) bekezdés k) pont kb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel, vagy

- Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan
Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.
~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b)
pont).

115. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel okozott
igazolt kárát.

116. 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.

117. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő felmondása, elállása a
szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem
korlátozza.

xiii. VIS MAJOR

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

119. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely Vállalkozó
érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen
sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset. árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis
maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes
teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

120. 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. Vis maior esetén, amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást
nem ad, Vállalkozónak 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,

121. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior
időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől
elálirti hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld. Ez
esetben nríndkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

XIV. VEGYES ÉS zÁRÓRENDELiu~zÉSEK

122. Vállalkozónak és Megrendelőnek 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.

123. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv, a közbeszerzésekrői szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései — az irányadók. U/f

124. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen szerződés



aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

125. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog,
jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugymiannak a feltételnek a jövőbeni
teljesítéséről. vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog
állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

126. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak. niegértettek,
mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 201$ ~r..

Mellékletek:

és mint akaratukkal
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‚4 Gombos Tibor
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I
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1. számú melléklet
Műszaki leírás

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

VMWare licencek gyártói támogatásának és verziókövetésének megújítása

Á beszerzési eljárás tárgya: „Meglévő VMWare licencek gyártói támogatásának ás verziókövetésánek megújítása a
KÖFOP-3 .2.9-16-2016-00001 azonositószámú projekt keretében”.

A beszerzés célja:

A NI5Z Zrt (továbbiakban Ajánlatkérő) használatában lévő VMWare licencek gyártói támogatásának és
verziókövetásánek megújítása 1 évre.

A beszerzés általános leírása:

Az Ajánlattevőnek az aiábbiakkal kapcsolatban kell elkészítenie az ajánlatát.

Az alább rászletezett VMware licencek gyártói támogatásának és verziókövetésánek megújítása 2019. április 27-ig
teijedő időszakra, VMware direkt support keretében:

Megnevezés DB
Production Support/Subscription VMware JCS6-STD-P-SSS-C 2
vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per
Instance) for 1 year
Basic Support/Subscription VMware vSphere 1S6-ENT-G-SSS-C 32
6 Enterprise for 1 processor for 1 year
Basic Support/Subscription for VMware ST6-VSAN-G-SSS-C 32
vSAN 6 Standard for 1 processor for 1 year

A licencek aktiválásának dátuma: 2016.04.08., a jelenlegi követés érvényessége: 20 18.04.27.

A megújitási ajánlat bekéréséhez a következő gyártói hivatkozásra lesz szükség:

EA number 971367602

Az egyenártékűság tekintetében a gyártói támogatás ás verziókövetés elvárt tulajdonságai:

. ajelenlegi rendszerhez (VMware vSphere 6.5 Enterprise, vCenter 6.5, VSAN 6 ) illeszkedő gyártói
támogatás és szoftverkövetés biztosítása

• 12x5 rendelkezésre állás hibabejelentésre és elharításra: Hétfő - Péntek 07:00-19:00
. Korlátlan számú támogatási kérés
. Távoli támogatás telefonon, e-mailben ás távoli hozzáféréssel
. Online hozzáférés dokumentáció ás technikai erőforrások, tudásbázisokhoz, vitafórumokhoz

A termáktámogatásba” szereplő termék frissítéseihez való hozzáférés, valamint az Új verziókhoz való hozzáférés
biztosítása a támogatási idő alatt

13



2. sz. melléklet
Megrendelt szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Nettó EgységárraKEF kód . Közbeszerzési Nettó összár
Közbeszerzésiegysegar vetített 2% díjjal növelt Közbeszerzési
díjjal növeltMennyiségi Termék megnevezése közbeszerzési nettó egységár díj összesenMennyiség nettó összáregység díj ((Termékazonosító) (Ft) (Ft/mennyiségi (Ft/mennyiségi (Ft) (Ft) (Ft)egység)egység)

Production
Support/Subscription

2 cii, VCS6-STD-P-SSS-C VMwarcvCenterServer6 458 014 9 160 467 174 916 028 18 320 934 348
Standard for vSphere 6 (Per
Instance) for 1 year
Basic Support/Subscription
VlvtwarevSpherc6 184490 3690 188180 5903680 118080 6021760

32 db VS6-ENT-G-SSS-C Enterprise for 1 processor for
1 year
Basic Support/Subscription
for VMware vSÁN 6

32 db ST6-VSAN-G-SSS-C 160041 3201 163242 5 121312 102432 5223744Standard for 1 processor for 1
year

Összesen ár nettó (Ft) 11 941 020 12 179 852

Megrendelt terméket 27% ÁFA terheli.



N I S Z
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOWÁLTATÓ ZRT

Teljesítést I2azoló Bizonylat

3. számú melléklet
MIE-’75913/5

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Eladó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállitólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.

A Eladó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

.J%&
Szállító képviselője

? ~. \\
V‚~‚V1’t \

0

J

Megrendelő képviselője I

Megrendelő képviselője2

Ph

Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Eladó! Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen TIB aláírója) (ezen TIE jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Tennék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: .

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Ették:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft: (dátum):



4. számú melléklet

o ~tC&S ‘~ I ~ L
~ NEMZETI INFOKOMMUNIKACK5S—.— SZOLCAUIATÓ ZRT.

MIE-75910l815
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegvzélcnek megfelelően): Nádor Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Nádor
Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. Rendszerház Kft.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42 Uniós adószám: HU10507326

Kapesolattartó adatai
Név: Kopácsi László Beosztás: üzletágvezető
Telefonszám: ±36-1-470-5005 E-mail Cím: kopacsi~nador.hu

Cím
Székhely (ország, irányitószám, vá; os, utca, házszám): Magyarország, 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partiier esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország irányitószám, város, utca, házszám): -

Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám): -

Számla’ ezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 11100104-10507326-01000003 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az zrrelevans
sorban ]MR/vt-ct kell helm!, amelyik sor vonatkozik a partnerre, o/t IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfatv. Különbözet szerinti elszámolás Önszámlázás [áfatv. 169.*.(l)]:
XIIIIA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM [áfaw. XV-XVII. fejezet, NEM

169.~.(p,qj]: NEM

Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa

169.*.(n)]: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapj án: Milyen tevékenység alapján:

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

Dátum

Cégszerű aláírás:
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5. számú melléklet

Licencinformációs adatlap

UCENCÁTAOóÁLTALKITÖLTENÍ3Ő -

Nyilvántartási adatok ________________________________________________________
Szerződésszám: ___________________________________________________________________
Számlaszám (adóügyi): ________________________________________________________
A beszerzéshez kapcsoládá megrendelés száma: _____________________________________________________________

Licencátadó adatai
Cég neve: Nádor Rendszerház Kft.
Kapcsolattartá neve, elérhetösége (név, rnobfl, e-mail): Kopácsi László, +3620 9266-503, kopacsi@nador.hu
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformáci6k
Licenc jogosult neve: NISZ- ESZA

‚ Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise for 1
Alkalmazas pontos neve: processor for 1 year
Gyártói cikkszáma: VS6-ENT-G-SSS-C

‚ ‚ ‚ Basic Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise for 1Gyarto megnevezese: processor for 1 year
Mennyiség: 32db
Termék egységára: 184 490
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): HUF
Közbeszerzési dű (%): 2
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): 2018.04.28

M ‘k Installation Users Server± CALetri a. Processor 32 Core Egyéb

Szoftverkövetés vagy termékfriss(tés: Igen x Nem
Szoftverkövetésfrissítésrejogosít: Igen x Nem
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év,há.nap 2018,04,28- 2019.04.27
EIő~zetés (subscription): Igen x Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap 2019.04.27
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights): Igen x Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights): Igen x Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen X Nem

‚ ‘ ‘ UC~NCÁTAO6ÁLTAU(tTÖL1’ENDő
Nyilvántartási adatok ___________________________________________________
Szerzodesszam ________________________________________________________
Szamlaszam (adougyl) ________________________________________________________
A beszerzeshez kapcsolodo megrendeles szarna ________________________________________________________

Licencátadó adatai
Cég neve: Nádor Rendszerház Kft.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): Kopácsi László, +36 20 9266-503, kopacsi@nador.hu
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk ___________________________________________________
Licenc jogosult neve: ________ NISZ- ESZA

Alkalmazás pontos neve: Basic Support/Subscription for VMware vSAN 6 Standard for1 processor for 1 year
ST6-VSAN-G-SSS-CGyártói cikkszáma: ________________________________________________________
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2018.04.28 - 2019.04.27
x Nem

2019.04.27

- ‚ ~JCENC4’TA$ALTAI$ITÖLTENDŐ ‚

Nyilvántartási adatok _____________________________________________________
Szerződésszám: __________________________________________________________
Számlaszám (adóügyi): __________________________________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: __________________________________________________________

Licencátadó adatai
Cég neve: Nádor Rendszerház Kft.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): Kopácsi László, +3620 9266-503, kopacsi@nador.hu
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve: NISZ - ESZA

‚ Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6
Alkalmazas pontos neve: Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year
Gyártói cikkszáma: VCS6-STD-P-SSS-C

‚ ‚ . Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6Gyarto megnevezese: Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 1 year
Mennyiség: 2db
Termék egységára: 458 014
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): HUF
Közbeszerzési díj (%): 2
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): 2018.04.28

. Installation 2 Users Server + CAL
Metnka: — —

Processor Core Egyeb
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen X Nem
Szoftverkövetés frissitésre jogosít: Igen x Nem
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap 2018.04.27
Előfizetés (subscription): Igen X Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap 2019.04.27
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights): Igen x Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights): Igen x Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen x Nem
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Gyártó megnevezése:

Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Ucenc kezdődátuma (év.hó.nap)

Metrika:

Basic Support/Subscription for VMware vSAN 6 Standard for
1 processor for 1 year

32db
160 041

HU F
2

____________ 2018.04.28 ___________________

Installation _________

Processor _________

Szoftverkövetés vagy termékfrissités:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

32
X

X

Users
Core
Nem
Nem

Igen
Igen
év.hó.nap
Igen

Server + CAL
Egyéb ________

év.hó.nap
Igen
Igen
Igen

X

X

X

Nem
Nem
Nem



Kitöltési útmutató

Nyilvóntartási adatok

Szerződésszám: 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.

Termékinformációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neveverziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKLJ,
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

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

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USO): 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.
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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 licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosft: 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.

Elófizetés 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 verzi6k használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet


