
Szerződés nyilvántartási száma: 1013Ml

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Baukszámlaszám: K&H 10403239-000271 83-00000001
Képviseli:
Képviselő titulusa:
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről az
S&T Consulting Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100128
Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-119660
Adószám: 11779177-2-13
Bankszámlaszám: 10403758-00028567-00000006
Képviseli: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató

és az
S&T Services Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200578
Székbely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.
Cégjegyzékszám: 13-09-190211
Adószám: 23569810-2-13
Bankszámlaszám: 10918001-00000129-08540003
Képviseli: Szabó Péter Dezső és Kulcsár Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató és gazdasági igazgató

és az
ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100127
Székbely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-0200011
Képviseli: Turesi Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető
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ás az
Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100159
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

ás a
PORION-DIGITAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200822
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 3 1-33. C ép. V. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-733106
Adószám: 13396565-2-43
Bankszámlaszám: 10700024-68386597-51100005
Képviseli: Erhardt Zoltán
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
KEF azonosító: 200190
Székhely: 2030 Erd, Retyezáti utca 46.
Cégjegyzékszám: 13-10-0408060
Adószám: 13644545-2-13
Bankszámlaszám: 10102103-48795100-010004003
Képviseli: Fauszt Zoltán
Képviselő titulusa: vezérigazgató

ás az
1MG Solution Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200584
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A lház fszt.
Cágjegyzékszám: 01 09 973596
Adószám: 14894262-2-41
Bankszámlaszánt 10700581-49431306-51100005
Képviseli: Szentgyörgyi Gábor János
Képviselő titulusa: ügyvezető

ás a
Synimetria Magyarország Zártkörííen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200478
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Cégjegyzékszám: 0110 049067
Adószám: 25798555-2-41
Bankszámlaszám: 10918001-00000030-57750001
Képviseli: Zibriczki Béla
Képviselő titulusa: igazgatósági tag
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mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 (KE-1571/2018) szám alatt, a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése- 2018.” tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KIvIOl O5NETI 8
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő
közösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az
Eladó együttműködési megállapodása tartalmazza. A jelen szerződés aláírója Eladó nevében
jelen szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, am~ak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés
1. számú mellékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó
„ Videokoitferencia streaming adatfolyam biztosító kiszolgáló beszerzése, Külgazdasági
ás Külügyminisztérium szakrendszereinek — KOFOP-1. O. O-VEKOP-15-2016-00036-
fejlesztése c. projekthez kapcsolódóan” tárgyú beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és
leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés 1.
számú melléklet szerinti követelményeknek megfelelő termékeket és kapcsolódó
szolgáltatásokat.

2.2 A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az S&T Consulting
Hungary Kit (székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar űt 14.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket legkésőbb
2018.12.31-ig kell Vevőnek átadnia.
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3.2 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen
szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékeltében meghatározott terméket (hardver)
1027 Budapest, Bem rakpart 47. szám alá kell leszállítania.

4.2 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket
(szoüver)elektronikus formában, Megrendelő licensz@nisz.hu e-mail címen kell átadnia,
valamint a szerződés 5.2 pontjában meghatározott igazolásokat és adatlapokat eredeti
példányban, szükséges a megjelölt kapcsolattartó számára átadnia.

5. A teljesítés módja

5.1 Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközt új,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal
ellátva köteles leszállítani.

5.2 Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve

Vevő által előírt tartozékokat is),
b) a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez

szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket, csatlakozókat
és kábeleket,

c) az eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alkatrészt,
d) a fbnkcionalitáshoz szükséges licence(ke)t (amennyiben szükséges),
e) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi

dokumentumot (így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozataira
és a jótállásra vonatkozó okmányokat, licencigazolás), a műszaki leírást, valamint a
műszaki dokumentációt,
az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.

Az e) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő
rendelkezésére bo csáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni
az átadott eszköz gyári számát és a jótállás időtartamát.

5.3 Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott helyen) a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához a jelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó
Licencinformációs adatlapot (mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza),
(amennyiben szükséges) az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló
dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni a jogszerű használathoz
szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, a jótállásra vonatkozó
dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden
eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség mértékéig és
mennyiségben.

5.4 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a tennékeken. Eladónak a
termékeken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie,
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hogy azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja Ic.

5.5 A vonaflcódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés aláírását követő
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában
meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó
vonalkódok mennyisége stb.).

5.6 Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás
időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz
tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és
az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.

5.7 Eladó az 5.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült
kimutatást, melynek valamennyi teniiék vonatkozásában az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
. termék megnevezése,
. termék gyári száma,
. tennék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti
kimutatást nem küldi meg Vevőnek.

5.8 Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést
a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban azzal, hogy a teljesítés helyén történő
mozgás és bejutás kártyás beléptető rendszer felügyelete mellett lehetséges, ahol
szükséges Eladó megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársának a kísérete.

5.9 Eladó teljesítés helyén munkát végző szakembereinek a teljesítés helyére való belépés
feltételeit, a benntartőzkodás körülményeit és a gépterem használatának szabályait Vevő
jelen lévő szakembereivel együttműködve kötelező érvénnyel be kell tartania.

5.10 Eladó az eszközök szállítását végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcím,
születési hely és idő, szig. szám) legkésőbb az eszközök szállításának megkezdése előtt
2 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés teljesítése során az eszközök
szállításában kizárólag olyan személy(ek) vehetnek részt, akiknek jelen pont szerinti
adatait Eladó Vevő részére átadta.

5.11 Eladó az 5.10 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyére szállítják.

5.12 Eladó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.13 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor Olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban
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értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell.

5.14 Amennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről
köteles Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát,
valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizáija.

5.15 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyi~jtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe.

5.16 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakember, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a
Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

5.18 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreinűködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben, valamint a 1KM-ben
szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek
volna be.

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

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

6. A fizetendő ellenérték

6.1 Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg.

6.2 A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.

6.3 Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 3.918.952,- Ft ± közbeszerzési
díj ± AFA, azaz hárornrnillió-kilencszáztizennyolcezer-kjjencszázötvenkettő forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
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6.4 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

6.5 A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
különösen tartalmazza (tennékek esetén) a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb
szükségesen felmerülő díjak és költségek), a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem
termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az
Eladón keresztül fizeti meg.

6.6 Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem
illeti meg. Ajelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind
két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) és a
Licencinformáció s (5. számú melléklet) adatlap kitöltött formában.

7.3 Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó ellenértéke a KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-
2016-00036 azonosítószámú „Külgazdasági és Külügyminisztérium szakrendszereinek
fejlesztése” c. projekt keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül
kifizetésre.

7.4 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató
egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4)
bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bckezdésében meghatározottaknak
megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az
Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra
szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít
be.

...;
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7.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

7.6 A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

7.7 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök valamint nyújtandó

szolgáltatások megnevezését, és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát;
- a számlán fel kell tüntetni ajelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot és

a bank nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afatv.) 169. *-a szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát, KOFOP-l .0.0.-VEKOP-

15-2016-00036 és megnevezését, „Külgazdasági és Külügyminisztérium
szakrendszereinek fejlesztése”.

7.8 A szállítói űnanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem Felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.

7.9 A Vevő 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.

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

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

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

7.13 Előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása
tekintetében a Kormányrendelet 11 8/A. ~ (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Előleg
igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134. ~ (6)
bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt
vagy a Kormányrendelet 118/A ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem
nyújt biztosítékot. Az elő leg visszaűzetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum
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benyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként
igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.

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

7.15 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.16 A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

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

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

7.19 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.20 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.21 Az Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7.22 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban
való szerepléshez köti, Úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.

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

8. Átadás-átvétel szabályai, teljesítésigazolás

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében a teljesítés helyén veszi át bétfótöl-csütörtökig 8:00-14:00 óra között,
pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak
letelte után szállítja Ic a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00
órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
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8.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a jelen szerződés
5.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékekhez
rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
• a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
‘ Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította

e le,
‘ a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
‘ Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 a)-d) és ~ pontjában előírtakat,
‘ Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.2 e) pontjában meghatározott

dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési
helyét,

‘ a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott előírásoknak,

a terméken elhelyezett vonalkód
8.4 Vevő az átvételt átadás/átvételi jegyzőkőnyvben rögzítik. Vevő az átvételt megtagadhatja

az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket

szállította le,
‘ a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
‘ a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott

előírásoknak,
‘ Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 a)-d)

és f~ pontjában előírtakat,
‘ Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 e)

pontjában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,

‘ Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

‘ a tennéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,

amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.6 Az átvétel niegtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak Ic, melyre a 8.1-8.4 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

Oldal 10/32 1/ L



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

8.8 Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha Vevő jelen
szerződés 2.1 pontj ában meghatározott tennékeket átadás-átvétele sikeresen lezárult,
továbbá Eladó megadta Vevő számára a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges
felhasználói kóddal együtt).

8.9 Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy
példányát, ajelen szerződés 9. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot, valamint a jelen szerződés
keretében szállított lieencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (mintáját jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza), mely(ek) átvételét követő 5 munkanapon
belül Vevő kiállatja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés
4. számú melléklete tartalmazza), melynek a Licencinformáeiós adatlap kitöltött
formában a mellékletét képezi.

8.10 Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a
8.9 pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen adja át.

9. JótáHás,

9.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékre 12 hónap teljes körű jótállást vállal.
A jótállás kezdete a termék átvételének időpontja.

9.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés
1. számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki
követelményeknek.

9.3 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között Eladó alábbi
e lérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
Fax szám: ±36 1 371 8001
E—mail cínt senricedesk@snt.hu
Telefonszám: +36 1 371 8008
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül
írásban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

9.4 A hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— hibát bejelentő személy neve, beosztása,
— meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
— észlelt hibajelenség leírása
— hibabejelentés száma. 7
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9.5 Hardverhiba esetén Eladónak a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított I
munkanapon belül meg kell kezdenie és a hibát a hibabejelentést követő két munkanapon
belül el kell hárítania.

9.6 Amennyiben hardverhiba esetén Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási
kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék
javítását/cseréjét harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

9.7 Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

9.8 Eladó jótállási kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen szerződés 3.1 pontjában
megadott határidő lejártáig megadja Vevőnek azokat az elérési uta(ka)t (adott esetben a
szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a
jótállás keretében biztosított szolgáltatások igénybevételét.

10. FeJliasználói jogok és jogszavatosság

10.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre
nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szof[verre
vonatkozóan a licenc szerződésben meghatározott számú felbasználóra vonatkozó, adott
szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot
szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokurnentációkra. Vevő jelen pont szerinti
felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről
biztonsági másolatot készíthet.

10.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben
valamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő
a jelen szerződés keretében szállított szoüvert nem jogosult harmadik személynek
ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat
kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé,
nem adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak
érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata
egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem
használhatóak.

10.3 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését,
gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

10.4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak
más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is
magában foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

10.5 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
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tartalmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését
ás gyakorlását lehetővé teszik, Illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.6 A Jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.

10.7 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen Jelen szerződéssel
ősszetliggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtéríteni Vevő Jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült mind en kárát ás költségét.

11. Kötbér

11.1 Amennyiben Jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból,
amelyért felelős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
valamennyi terméket nem adja át, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem vagy meghiúsulás) rnggően — késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.

11.2 A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedehnesen teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3 Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése
miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő Jelen szerződéstől Eladó
súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.4 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap
tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11.5 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.

11 .7 A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11.8 A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt.
135. ~ (6) bekezdése szerint.

..i)
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12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag Írásban módosíthatják, figyelemmel a 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet
szerződés módosításra vonatkozó előírásaira.

12.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett Írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsért jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

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

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

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

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

12.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
Írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.1 OAz azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

L
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13. Titoktartás

13.1 Eladó vállalja, bogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.

13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé
nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.

13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.

13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Rott Gábor
Beosztása: osztályvezető
Telefonszáma: ±3617957176
Mobiltelefon száma: +36305761 120
e-mail címe: Rott.Gabor@nisz.hu

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Thoma László
Beosztása: rendszertervező
Telefonszáma: ±361 8960996
Mobiltelefon száma: ±36307905065
e—mail címe: Thoma.Laszlo @nisz.hu

L.
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Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Polóny Tibor
Beosztása: Kereskedelmi szektor vezető,

Allamigazgatás
Levelezési címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar űt 14.
Telefonszáma: +36 1 371 8158
Mobiltelefon száma: ±36 30 338 4064
e-mail címe: tibor.polony~snt.hu

14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Vevő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve: Honti László
Beosztása: pro jektmenedzser
Telefonszáma: +3618963336
Mobiltelefon száma: +36308669570
e-mail címe: honti.laszlo@nisz.hu

Vevő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: beszerzési és logisztikai igazgató
Telefonszáma: +3617957029
Mobiltelefon száma: +36307333544
e-mail címe: Kopcsanyi.Tibor~nisz.hu

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

14.4 Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- téitivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e—mailben Vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesÍtés.

14.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor vá]ik
joghatályossá. amikor a cÍmzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkÍsérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
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Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a
feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig —

a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint ajelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

15. Vis Major

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

15.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
olyan okból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek
szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve,
hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, Így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,

polgárháború és terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

t5.3 A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia
szükséges.

15.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

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

15.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll — választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt Felmerült kárát.

‚ .: .

M
Oldal 17/32 ‚‘!

!‘



16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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

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

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

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

16.6 Jelen szerződés főszövegének és inellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.? A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8 Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra.
Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó
tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól eláHni.
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16.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KivI, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, meirnyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap (minta)
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2018.12.

~iJnfoko~oszogtatóZrt.
Koncz András Ákos, Kopcsányi Tibor

gazdasági vezérigazgató -helyettes, beszerzési és
logisztikai igazgató

Vevő

S&T Consulting Hungary Kit.
Szabó Péter Dezső, Kulcsár SándQ’

gazdasági igazgató, ügyvezető

Eladó
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1. számú melléklet a 10131 4lnyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

1 A beszerzés tárgya

Cél a Külgazdasági és Külügyminisztérium teljesítési helyszínén (1027 Budapest, Bem rakpart
47.) I db video - audió és prezentáció rögzítésére alkalmas rack szerver szállítása és üzembe
helyezése. A megajánlott hardver teljes körű 12 hónap jótállás biztosítása.

KEF I Mennyiség Megnevezés I
~ Cikkszám I (Darab) I I
~ 305363 1 DL36OPG8 SRVR AAEP I

2 Általános rendelkezések

Gyártásemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt elöírásokra,
amennyiben az ajanlatkeio altal meghatarozott kozbeszeizesi muszaki lenasban a kozbeszeizes
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjeg~e, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást,
ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom,
tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is
elfogad.

„. I~2~ a beszerzésre kerülő termékekkel kapcsolatban

Meglévő Infrastruktúra környezet
. Az Avaya Equinox mobil, asztali és WebRTC megoldás
o Moderátori funkció
• Grafikus felületen vendég kliens, moderátori, chat, alkalmazás és taitalom megosztási

funkció
• Valósidejű támogatás mobil eszközön, PC-n Vagy Mac asztali gépeken.
• Videó- és hangrögzítés
• MS Outlook komponens
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• Equiiiox Management R9.0
. Scopia Desktop sewer R8’3.7
. Avaya Session Border Controller E R7.0
. WebLM E R7.O.1

Hardver elemekkel kapcsolatos elvárások
Kérjük az ajánlatban megadni a következő adatokat a megajánlott hardver vonatkozásában;

- Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)

- Hőkibocsátás

- Maximális villamos energiaigény (kVA)

- Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)

- Üzemi hőmérséklet tartomány

- Uzemi páratartalom tartomány

- Teljes konfiguráció tömege

K-i A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a
hűtési igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott
konfigurációra vonatkozólag átlagosan 6-8 kW/ 47U (rack)-et, (egyedi
esetekben maximum 12 kW-ot). Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése
során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és
áramellátási rendszerrel kapcsolatban.

K-2 Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja
ki.

K-3 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás
vesztése nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600mm x 1200mm
rackszekrénybe. _______________________________________________ _____

K-4 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az
Ethernet kábelezés 10 0bps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM
850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás I 0bps, réz alapú Cat.6 UTP
kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell [
alkalmazkodnia. -~

környezeti igények
‘Jtfht)$1~it ~~fltfl~ -

K-5 Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy
kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem
haladhatja meg rack-szekrényenként a 12 kW (egyes esetekben a 16 kW-t).
Hőmérséklet tai tomány;

‘ működési: 22 és 23 C között
‘ tárolási: -20 és ±60 C között
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Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.

Megbízhatóság
I It’ I I

K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív
fogyasztók).

K-7 Fő architektára elemek (tápegység, szellózés, stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek.

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános
kiegészítő~ feladatok

—

Eszközök elhelyezése

Leszállítandó dokumentumok:
‘ Beültetési terv készítése

Tesztelés a gyártó által javasolt eljárás szerint
• Üzemeltetési dokumentáció
. Licencigazolások
• Licencinformációs adatlap
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K-8 A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.

K-9 A megajánlott eszközök fizikai össze- ás beszereléséhez szükséges minden
eszköz, alkatrész

K-b Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása az
Aj ánlati doknmentációban megj~ozoUtel~p~ele.

K-il Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A
vonalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

K-12 Uzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket várjuk eb
• Az eszközök fizikai beszerelése,
• Helyi összekábelezés,
• Kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
• Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
• Eszközök bekapcsolása,
• Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
• Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása. _______________________

111’I~ ~ .‘. II.!’ -

K-j3 Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x
1200 mm alapterületű, 47U magas rackszekrényekben kell elhelyezni.



4 Egyenértékűségi feltételek

Kiszolgáló szerver

Hardveres RAID vezérlő, adatvesztés ellen flash-el védett, minimum
2GB gyorsító tárral, a kővetkező elvárásokkal:

o 12Gb/s SAS technológia támogatása,
o hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek

támogatása,
o menet közbeni lemezcsere és új lemez fogadásának

támogatása,
o legalább a következő RAID szintek támogatása: 1, 10,

5, 50, 6, 60,
o menet közbeni RAID szint átalakítás, tömb kibővítés
o menet közbeni logikai kötet kiterjesztés és Stripe size

migráció,
o korlátlan Online spare lemez kijelölhetőség,
o felhasználó által meghatározható olvasási/írási cache

arány,
S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
támogatás
hálózati csatlakozás (LAN): legalább4dbxlGbps RJ4S.
Kozponti tatolorol valo rendszennditasi (boot) kepesseg
Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása
grafikus felülettel, integrált távoli konzol, ás virtuális média támogatás.
Amennyiben jelen pont szerinti előírás teljesítéséhez licencek szállítása
szükséges, akkor ajánlatot kell tenni ezen licencek szállitására is. A
kiszolgálókra vonatkozóan a management eszköz licence-nek teljes
értékűnek kelt lennie.
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R-1 IO8Op felbontású video és audió és prezentáció rögzítésére alkalmas
rack szerver

R-2 a megrendelő által biztosított rack-be szerelhető 2 processzor
befogadására alkalmas szerver,

R-3 • egy szerverben 2 CPU, összesen 24 core számítási erőforrás
legyen, amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak
fizikai core számítható be, logikai core nem. A szállítandó
processzor: Intel Xeon E5-2680 v3, vagy ezzel egyenértékű. Az
egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi paraniéterekben a
megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként
negajánlott termék:

o Core szám: 2x12
o Max Memory Bandwidth: 68 GB/s
o Intel QPI Speed: 9,6 OT/s

R-4 Memória: 48 GB RAM ECC minimum DDR4, memória bővítési
lehetőség összesen 24 darab slotig.

R-5 A konfiguráció a megadott memória méret kétszereséig memóriamodul
csere nélkül bővíthető legyen.

R-6 1 darab RAID I tömb legalább 2 darab, minimum 1200GB 10K
lernezzel

R-7

R-8
R-9
R-10



R-11 ~támogatottság, L
R-12 Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, minimum integrált

4GB flash memóriával amely támogatja a gépek távoli menedzsmentjét
(IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biztosít,

R-13 A következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
. Microsoft Windows Sewer 2016
. Red Hat Enterprise Linux 6+
‚ Suse Linux Enterprise 11+

R-14 Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot
plug), minimum 800W, minimum 94% hatékonyságú tápegység, ami a
teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy tápegység kiesése esetén a
működést, „80 Plus Titanium” minősítésű tápegységekkel

R-16 Hűtés: Hot-p~g hűtő ventilátor (N+1 redundanciával)
R-17 A rack szervereket beépítő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szükséges

szállítani
R-18 Az eszközök firmware fi~issítéseinek letölthetőnek kell lennie a

garanciaidő lejárta után is.
R-19 Egy szerver csatlakoztatásához szükséges kábelek:

o 3 darab 15m 1 Gbps Ethernet Cat6 UTP patch kábel
R-20 Beüzemelés.
R-21 Konfigurálás.
R-22 1 év szállítói támogatás a hardver ás szoftver komponensekre

Infrastruktúra kialakítás és integrációs feladatok
A kialakítás ás integráció során legalább az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:

. Géptermi elhelyezés, hálózati kapcsolatok kialakítása,
‘ az eszközök fizikai beszerelése ás a kapcsolódó beszerelési dokumentum leszállítása,
o helyi összekábelezés (kábelek szállítása Ajánlattevő feladata),
‚ kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
. eszközök bekapcsolása,
. megfelelő firmware verziók telepítése (ha szükséges)
‘ státuszjellemzők ellenőrzése, esetleges hibák elhárítása

S Jótállásra vonatkozó elvárások

Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékre a
bekerülési érték részét képező teljes körű 12 hónap jótállást. A jótállási idő kezdete a termék
mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
Jótállúsra vonqtkozó ícitételek:

Azonosító Követelmény

I Megajánloti hardver termékre 12 hónap jótallas
.1—2 ~-‚z Aján]atkérő a hihabcjclentését a hé’ minden napján 0—24 óra között teheti

meg
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3-3 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia

3-4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

o hibát bejelentő személy neve, beosztása,

• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

. hibabejelentés száma.

3-5 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 1 munkanapon belül cl kell
kezdenie a hibaelhárítást.

3-6 Amemiyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási
kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a
meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Ajánlattevő viseli.

3-7 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így
különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — az Ajánlattevő
viseli.

3-8 Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó tecimikai
dokumentáció ihoz, hibalistákhoz, szoűver&issítéseihez.

3-9 Jótállás keretében biztosítani kell a leszállított valamenyi termékhez
kapcsolódó szofh’er~issítések díjmentes letöltési lehetőségét.



2. számú melléklet a 1013141 nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Egységárra Közbeszerzési KözbeszerzésiKEF kód TerméklSzol Nettó Nettó KözbeszerzésMennyis Mennyiség vetített díjjal növelt .. . díjjal növelt
(Termékaz gáltatás egységár közbeszerzési nettó egységár osszar i díj Összesen nettó összárég i egység onosító~ megnevezése (Ft) díj (1 % (Ft)) (Ft) (Ft)

(Ft) (FO

DL360P081 1 305363 3 918 952 39 189,52 J 3958 141,52 3 918 952 39 189,52 3 958 141,52
SRVR AAEP

Megrendelt termékeldszolgáltatásokat ± 27% ÁFA terheli.
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IS Z
NEMZEI1 INPOKOMMUNIMÁCIÖS
SZOLCÁLTATÓ

Nyilatkozat Partner adatairól

szerződéshez

Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): S&T
Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Consulting Hungary Kft.
Tecbnológiaátadási Kű.
Cégjegyzék sz4m, EV szám, működési engedély szám, Bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 13-09-119660

Adószám: 11779177-2-13 Uniós adószám: HU11779177

Kapcsolattartó adatai
‚ ‚ . Beosztás: Kereskedelmi szektor vezető,Nev: Polony Tibor ‘ . ‚Allamigazgatas

Telefonszám: +36 30 338 4064 E-mail cím: tibor.polony®snt.hu
Cím

Székhely (01 szág, irányítószáin, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar űt 14.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, házszáin): 2040
Budaörs, Puskás Tivadar út 14.

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út
14.

Cé~név: S&T Consulting Hungary Kft.
Számlázási cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám): 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.

Számlavezető batk
Neve: K&H Bank Zrt.

S&T Consu1t~ng riurigary Ki~
2040 f3udaörs,

Puskás Tivadar üt 14.
Cg.: 13-09-118660

Adószám: 11770177-2-13
11.

3. számú melléklet a 1013141 nyilvántartási Számú

Bankszámla száurn: 10403758-00028567- Bankszámla devizaneme: HUF
00000006

Kulonos adozasra vonatkozo mformaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan az írj elevans
sorban NEM-et kell beirni amelyik soi vonatkozik a pa; tner; e, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. l69.~.W]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,gj]: 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 alapján: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM törvény]: NEM NEM

Dátum: Budaörs, 2018.12.,fl ~
S&T Consulting Hungary Kft.

Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sán,

1 A végleges szerződés aláírásáig kérjük kitökeril
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a 1013141 nyilvántartási Számú szerződés 4. számú melléklete

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült _________

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

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

) ateljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítményirték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a 1013141 nyilvántartási számú szerződéshez

Liceneinformációs adatlap

LICENCATADO ÁLTAL KITOLTENDO
Nyilvántartási adatok ____________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai ____________________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): ____________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: _______________________________________

Termékinformációk ____________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: ____________________________________
Gyártó megnevezése: ________________________________
Meimyiség: __________________________________
Termék egységára: ________________________________
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD): ______________________________
Közbeszerzési díj (%): ____________________________________

Lieenc kezdődátuma (év. hó .nap): __________ _____ ____________

Server ±
Metrilca: Installation Users CAL

Processor Core Egyéb
Szoltverkövetés vagy termék&issítés: Igen Nem
Szoflverkövetés űissítésre jogosít: Igen Nem ______________

Szoüverkövetés időtartama (maintenance valid ~on~
to): év.hó.nap _________________________

Előflzetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartást 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.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
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 szoüverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoüvertermék átadójának.

Teri,: ékinforni ációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftverterrnék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verziószánia.

Gyártói cikkszáma: A szofivertermék pontos, a gyártó által deklarált eikkszáma (p1.:
SKU, 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 feltüntetett
pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.

Licenc kezdődáturna (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A tennék 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
licence lendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szervei-terméket szerver és kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
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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 jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék 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.

Előűzetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előflzetés 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 tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

Eladó átláthatósági nyilatkozata

feltételnek való megfelelésről

S&T Consulting Hungary KR
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14
13-09-119660
11779177-2-13
Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor

Jelen okirat aláírásával nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt S&T Consulting Hungary KR
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

a

Tudomásul vesszük, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról kötelesek vagyunk a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul vesszük, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budaörs, 2018.12. 2’~

2 ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. át/átható szervezet:
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyil”ánosan működő részvénytársasáa,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szer”ezel. amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus tinanszirozása megelőzéséről és niegakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térsé ről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szőlő egyezménye van.

be,) nem minősül a társasági adóról és azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültZildi társaságimk.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bírójogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bh) és he) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c,) az a civil szervezet ős a vízitársulat, amely megfelel a kö’etkezö kltételeknek:
cc) vezető tisztségviselői megismerhetők.
eb) a Ci’ il szervezet és a vizirái-sulat. alamini ezek ‚ezelő tisztség’ iselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban n~szes államban, a

Gazdasági Eg~iittmüködési és Fejlesztési Szer’ezet tagállamában vagvolvan államban van. amellyel Magyarországnak akettós
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménve ‚an;

6. számú melléklet a 1013141 nyilvántartási számú szerződéshez

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

q Consulting Hungary KR
Szabó Péter Dezső, Kulcsár Sándor

U&t Corteulting Hungary t”it
2040 Budaörs,

Puskás Tivadar út 14.
Cg.: 13-09.119660

Adószáin: 11779177-2-13
1-t.
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