Szerződés nyilvántartási száma:. .4~Q4. ~
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
Cég neve (közbeszerzési vevőszolgálat):

INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt.

Aciószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

12857074-2-43
1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. t~z. 1.
01-10-044769
10700347-26594608-51100005
Bajzáth János Bence
igazgatósági tag

Cég neve:

Delta Systems Kft.

Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

13978774-2-41
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
01-09-88293 8
10402166-50485548-55481006
Szűcs Norbert
ügyvezető

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
10649297-2-44
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
01-10-041733
10918001-00000057-22480051
Kucska Árpád
vezérigazgató

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:

Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
13-09-190552
25 836965-2-13
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Baukszámlaszám:
Képviseli:
Kepviselo titulusa:

10950009-00000005-03841526
Marton László, Ilosvay Csaba (együttesen)
Értékesítési igazgató, Ügyfélkapcs. ás értékesítés támo
gat. igazgato helyettes
.

.

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Areus Zrt.
23469507-2-41
1037 Budapest, Montevideo u. 5
01-10-047135
11600006-00000000-64985936
Nagy Péter
vezérigazgató

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

HumanolT Kft.
13606022-2-41
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
01-09-938885
11711003-21239782-00000000
Boldog Árpád
ügyvezető

Cég neve:
Adószám:

Sysman Informatikai Zrt.
12948901-2-41

Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

1037 Budapest, Montevideo u. 10.
01-10-044874
12010381 01385493 00100000
Hermesz Miklós
vezérigazgató
-

-

mint Eladót (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 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Szerverek ás tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” tárgyban (2. rész: nem x86 ) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző ás az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO2xxSRVT17
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2020. október 26.
keretösszege: 15.000.000.000 forint ± Afa.

‘ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot levő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös aján~
lattevők száma szerint bövítendö.
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Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a(z) Inter-computer-Informatika Zrt
jelen szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.
—

—

Á közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak?

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelem
be veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jog
szabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1. számú mellékleté
ben foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítá
sárajött létre a „Okmányirodai és Kormányablak szakrendszerek tároló fejlesztése,
bővítése” tárgyú versenyújranyitással lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképp.
A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és meg
valósítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekkel a Vevő
meglévő IBM XIV GEN3 adattárolójának a bővítését. Eladó által jelen szerződés kere
tében elvégzendő feladatok részletezését, valamint a jelen szerződés keretében szállí
tandó eszközök műszaki minimumkövetelményét jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.

—

-

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a(z) Inter-Computer
Informatika Zrt. teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladó a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépését követő 90 napon belül köteles teljesíteni, azzal, bogy Eladó a jelen szerződés
tárgyát képező termékeket köteles 60 napon belül a teljesítés helyére szállítani.

3.2

Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének
megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet
13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatály
ba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejár
tát követő napon. Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni a jelen pontban meg
határozott feltételek teljesüléséről.

3.3

Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szer
ződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

2

A dőlt betűs rész abban az esetben lesz a szerződés része, ha Eladó közös ajánlattevőként nyújtotta be ajánlatát.
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4.

A teljesítés helye

4.1. Eladónak Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket Vevő 1149
Budapest, Róna utca 54-56. számú helyszínen található raktárába kell leszállítania to
vábbá üzembe helyeznie a Műszaki leírás 1.8. pontja szerinti helyszíneken.

5.

A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köte
les leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás so
rán semmilyen sérülés ne érje. Eladó az eszközök beszerelését követően köteles a ter
mékek csomago ló anyagát elszállítani.
5.2.

Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi, Ptk. 5. 16. ~ szerinti tartozékot
(ideértve Vevő által előírt tartozékot is).

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szer
ződés keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valameny
nyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra
és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles továbbá
Vevőnek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven,
azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol
nyelven) átadni. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék
gyári számát valamint a jótállás időtartamát.
5.4. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a ter
mékeken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz eleje) úgy kell elhelyeznie, hogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takarja le.
5.5. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését 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 értesíte
ni Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás idő
pontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállitott 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
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kimutatást teljesítési helyenkénti bontásban, melynek valamennyi termék vonatkozásá
ban az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
termék megnevezése,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.
.

-

5.8. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesíté
séhez szükséges mindazon hatósági illetve a megajánlott termékek gyártója által kiadott
engedélyekkel, jogo sultságokkal, amelyek szükségesek a megajánlott termékek jogszerű
behozatalához, forgalmazásához, valamint értékesítéséhez.
5.9. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést
a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen
szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő
belépést és az ott történő munkavégzést. Eladó a teljesítésben közreműködő, a teljesítési
helye(ke)n munkát végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcím, szig. szám,
annak a szervezetnek a megnevezése, melynek alkalmazásában a szakember áll (ameny
nyiben a szakember nem Eladó alkalmazottja, meg kell adni, hogy milyen minőségben
vesz részt a szerződés teljesítésében)) legkésőbb az eszközök szállításának megkezdése
előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés teljesítése során az esz
közök beszerelését kizárólag olyan személy(ek) végezhetik, akilmek jelen pont szerinti
adatait Eladó Vevő részére átadta.
5.10. Eladó az 5.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.
5.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írás
ban értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okai
ról abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is is
mernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12.
pontjában foglaltak alkalmazását.
5.12. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályoz
za, 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, va
lamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
5.13. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) és (3)
bekezdéseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.
5.14. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kö
telezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terhe
li.
—

—
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5.15. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésé
be, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem
következtek volna be.
5.16. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktala
nul értesíteni.
5.17. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6.

A fizetendő eflenérték

6.1. Felek rögzítik, hogyjelen szerződés ellenértékének megfizetése saját forrás felhasználá
sával valósul meg.
6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) 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: 85.532.820,- Ft ± közbeszerzési
díj + AFA, azaz Nyolcvanötmillió-ötszázharminckettőezer-nyolcszázhúsz forint +
közbeszerzési díj ± AFA.
6.4. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott net
tó ár különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), a kiszállítás díját, ajótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ese
tében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a
szolgáltatások esetén az általános forgahni adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számí
tott értéke, mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti
meg.
—

—

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

7.

Fizetési feltételek

7.1. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés
sem megengedett.
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‘7.2. Eladó a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott 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 Igazo
ló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A számlán csak a KIVI hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Eladó jelen
szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.
7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat és a szállító által kitöltött Licencinformációs adatlap (6. sz.
melléklet).
7.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
7.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számián szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megne
vezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
b) a számlán fel kell tüntetni a bankszárnlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
7.6. A Vevő a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdésével és a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésével
összhangban a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és melléklete
inek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az
Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
7.7. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladékta
lanul értesíteni.
7.8. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1)

7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a szám
lát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szer
ződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

7.11. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeüiggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jöve
delmének csökkentésére alkalmasak.
7.12. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harma
dik személyre.
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7.13. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkal
mazni.

8.

Átadás-átvétejre vonatkozó előírások

8.1. Vevő a Jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket átadás-átvételi eljárás kere
tében (mely mennyiségi és minőségi átadás-átvételből áll), a teljesítés helyén veszi át
Vevő által meghatározott időpontban mennyiségileg. A minőségi átvételre (tesztelés)
valamennyi eszköz üzembe helyezését követően kerül sor.
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 termékek
hez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott dokumentum átadása.
8.3. A mennyiségi 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 tern~ék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges doku
mentumokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési he
lyét,
Eladó a műszaki dokumentációt átadta-e,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
Jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

8.4. Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell
Vevő nevének, székhelyének, jelen szerződés azonosító számának és átvétel napjának).
8.5. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí
totta le,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott elő
írásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körüen adta át annak rendeltetéssze
rű használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetéssze
rű használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,
Eladó nem adta át Vevőnek a műszaki dokumentációt,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott előírások sze
nut helyezte el a terméken a vonalkódot,
-

-

-

-

-

-

-
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a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.6. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket üzembe helyezi. Az üzembe
helyezés időpontja kapcsán Felek kötelesek a sikeres mennyiségi átvétel napján egyez
tetni. Az üzembe helyezési eljárást kezdetét Felek a lehető legkorábbi időpontra köteles
kitűzni, oly módon, hogy arra az üzembe helyezés a 3.1. pont szerinti teljesítési határ
időn belül lezárulhasson. Az üzembe helyezés keretében Eladó feladata:
a) az eszközök hardveres integrációja a befogadó kömyezethez,
b) az eszközök beüzemeléséhez szükséges előzetes hardver és biztonsági konfigurálá
sok végrehajtása,
e) a teljes rendszer integrációja, helyszíni firmware ijissítése (a)-c) pont továbbiakban
együtt: eszközök beszerelése),
d) telepítési dokumentum készítése, mely az eszközök beszerelését dokumentálja,
e) a 8.12 pont szerinti feladat elvégzése.
8.7. Az eszközök minőségi átvételére azok beszerelésének befejezését követően (ha az va
lamennyi eszköz vonatkozásában megtörtént) tesztelés keretében kerül sor. A tesztelés
keretében Vevő meggyőződik arról, hogy az eszközök korlátozásmentesen képesek
egymással és jelenleg üzemelő környezettel együttműködni. A tesztelésről jegyzőkönyv
készül, melyben rögzíteni kell a tesztelés során felmerült hibákat, azok kijavításával
kapcsolatos vevői előírásokat valamint Felek által rögzíteni kívánt adatokat, tényeket.
8.8. Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt fünk
ciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén
helyszíni támogatást nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt funkciók működését kö
teles megvizsgálni, annak környezeti kapcso lataival és integráció ival együtt.
8.9. Sikeres a tesztelés, ha az eszközök korlátozásmentesen képesek egymással és jelenleg
üzemelő környezettel együttműködni. A sikeres tesztelés tényét a tesztelési jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
8.10. A mennyiségi átvétel megtagadásáról valamint a sikertelen tesztelésről jegyzőkönyvet
kell felveani, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:
jegyzőkönyv készítésének helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett eszközök legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
az átvétel megtagadásának indoka,
azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód száma), melyekre Vevő az
átvételt megtagadta,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
Sikertelen tesztelés esetén a fentiek a tesztelési jegyzőkönyvben is rögzíthetőek.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.11. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, mely
re a 8.1-8-10 pont rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
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8.12. Az eszközök beszerelését követően Eladónak cl kell készítenie a jelen szerződésben
szabályozottak szerint bővített IBM XIV GEN3 adattároló és a megvalósított rendszer
felépítését tartalmazó dokumentumot (rendszer inítastruktúra dokumentum) Oly módon,
hogy az megfeleljen Eladó által megvalósított (az adattároló bővítések implementációt
is magában foglaló) állapotnak.
8.13. Vevő a 8.12 pont szerint elkészített rendszer in&astruktúra dokumentumot annak átvé
telét követő 5 munkanapon belül véleményezi és nyilatkozik annak elfogadásáról vagy
az elfogadás megtagadásáról. Vevő a rendszer inílastruktúra dokumentum elfogadását
megtagadhatja, amennyiben abban nem, vagy nem megfelelően szerepel a megvalósított
állapot.
8.14. Amennyiben a rendszer in&astruktúra dokumentum jóváhagyását Vevő megtagadja, a
8.13 pont szerinti nyilatkozatban meg kell adni a jóváhagyás megtagadásának az indo
kát valamint a javított dokumentum átadásának határidejét. A javított dokumentum jó
váhagyására a 8.13 valamint jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
8.15. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt 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, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.
8.16. Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételével állapították meg.

9.

Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. szá
mú mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele (mennyiségi és minőségi
átvétel) sikeresen lezárult, Vevő a rendszer in&astruktúra dokumentumot elfogadta és
Eladó ajelen szerződés 10.7 pontja szerinti elérési utat Vevőnek megadta. Szerződő Fe
lek kijelentik, hogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.
9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles
átadni Vevő jelen szerződés 15.2 pontjában meghatározott képviselőjének:
a) a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi átvé
telét igazoló szállítólevél(ek) egy példányát,
b) a sikeres tesztelést igazoló tesztelési jegyzőkönyve(ke)t,
c) a rendszer infl~astruktúra dokumentum elfogadását igazoló vevői nyilatkozatot, va
lamint
d) a jelen szerződés 10.7 pontja szerinti elérési út átadását igazoló Vevői nyilatkoza
tot.
9.3. Vevő a 9.2 pontban meghatározott dokumentumok átvételét követő 3 munkanapon belül
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához szükséges, a 9.2 pontban megha
tározott dokumentumokat teljeskörűen át nem adja.
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9.4. Eladó a teljesítést követően S napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni)
a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő (intézmény) a portálon 5
napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszakül
dés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesít
ye” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát. Vevőnek az Eladó kezdeményezése
előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést
elfogadta.
-

-

[0.

JótáHás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 36 hónap teljes körű jótállást
(garanciát) vállal. Eladó továbbá a teljes konfigurációra vonatkozóan annak üzembe he
lyezéstől számított 36 hónapon keresztül kiterjesztett garanciális szolgáltatást biztosít.
Eladó továbbá a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre 36 hónap gyártói tá
mogatás és szofiverkövetés elérését biztosítja. A jótállás, a kiterjesztett garanciális szol
gáltatás és a gyártói támogatás kezdete a tesztelés sikeres befejezése.
10.2 Vevő jótállás alá tartozó hibabejelentését 00:00 és 24:00 óra között Eladó alábbi elérhe
tőségeinek valamelyikén teheti meg:
E-mail cím: sunDort~intercomputer.hu
Telefonszám: ±36-30-435 1142
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írás
ban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
10.3 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód száma),
észlelt hibajelenség leírása,
a meghibásodás helyszíne,
hibabejelentés száma.
—

—

—

—

—

10.4 Eladónak a hibabejelentést követő 4 órán belül a meghibásodás helyszínén meg kell
jelennie és meg kell kezdenie a hiba elhárítását.
10.5 Eladó a jótállás ideje alatt biztosítja Vevő hozzáférését a termékek gyártója által jelen
szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szoftver&issítésekhez, hiba
javításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz.
10.6 Eladó a 10.5 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében a tesztelés befejezéséig
megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói káddal
együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 10.5 pontban meghatározott szolgáltatá
sok igénybevételét.
10.7 Eladónak a jótállás ideje alatt megelőző jelleggel a rendszerekhez biztosítani kell lega„
lább félévenként gyártói státus riportot, és komplex fiissítési javaslatot (útmutatót) a
‚! ‚~ 2
firmware, driver verziókra szükség szerint helyszíni megjelenéssel.
„!
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10.8 Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen
a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási
költséget Eladó viseli. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatban Eladó ye
vővel szemben jelen szerződésben szabályozottakon túl további költséget, díjat nem
számíthat fel.
—

—

11.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre (ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizá
rólagos szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szofiverre vonatko
zó licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, határozatlan idő
re szóló felhasználási jogot szerez a szofiverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Ve
vő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A
Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
—

—

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben va
lamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendel
kezéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szer
ződés keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy
ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoftverről biztonsági másolat kivételével má
solatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja to
vább 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.
—

—

11.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő
számára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör
vény hatálya alá tartozó művek (p1. rendszer in&astruktúra dokumentum) vagyoni jogát
megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat különösen, de nem kizáróla
gosan minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja, többszörözheti, át
dolgoztathatja és többszörőztetheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az
átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.
—

—

11.4 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, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.
11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
teni~ékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is
magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tar-
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talmú szerződéseket köt, melyek Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót Je
len szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem fe
lelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatály
lyal Jogosult felmondani.
—

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

12.

Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért felelős, Eladó Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatát nem teljesíti
Eladó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiú
sulás) függően késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köte
les.
—

—

12.2. 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 jelen szerződés nettó értéke.
12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja jelen szerződés
nettó értéke.
12.4. Jelen szerződés 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 szerződéssze
gése miatt eláll.
12.5. Felek rögzítik, bogy Figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.
12.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
12.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, bogy a késedehni kötbér megtizetése nem mentesiti a teljesítés alól.
12.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás telje
sítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
„.‘?
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13.
13.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és ki
zárólag Írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szer
ződés módosításra vonatkozó előírásaira.
13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesíté
sével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatáro
zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszó
lítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

13.4. Vevő jogosult választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól eláflni a Kbt. 143. * (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekö
vetkezése esetén.
—

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

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
13.7. 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 vég
elszámolással történő megszűnését határozta el.
13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett Írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó Írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

14.

Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
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14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezeb~i, azokat nyil
vánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadá
sában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szük
ségessé.
14.3. Amem~yiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájá
rulásával teheti meg.
14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Féb~ek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, felté
ve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak
alá és adnak át Vevőnek.
14.5. 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 szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

15.2.

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Hegyi János
vezető szakértő
±36209844559
hegyi.ianos~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
e-mail címe:

Róth Dániel
kereskedelmi képviselő
±36 30 776 5080
daniel.roth(~i~intercomputer.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:
Bárány Ernő ágazati igazgató és Pető Balázs igazgató

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kap
csolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapod
nak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kap
csolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
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szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra
nem jogosultak.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

—

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének 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 feladó
hoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a pos
tai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesí
tettnek tekinteni.
—

—

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, va
lamint a jelen 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 történ
het.

16.

Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás vis major eredménye.
16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, 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 idő
pontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
tennészeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí
tás, rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgár
háború és terrorcselekmények;
f)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
16.3. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
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16.4. Amennyiben vis major 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 észszerű alternatív módot a teljesítésre.
16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gon
dosság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárí
tani
—

—

16.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll választása szerint jelen szerződéstől elálhii vagy jelen szerződést azonnali hatály
lyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

17.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.
17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körül
ményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben megha
tározott 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.
17.6. Jelen szerződés fZ5szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fó
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
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17.7. 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 KIvI-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
17.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tu
domásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

17.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött
fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú
számú
számú
számú

melléklet: Műszaki leírás
melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
számú melléklet: Licencinformációs adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2019.

~

„

Budapest, 2019
h

flhlb~

~
Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő

‚ tormat~

az Inter-Computer-InfoYl~i’L~tika Zrt., Delta Systems
Kit, EURO ONE Számítástbblmikai Zrt., I~nvitech ICT
Services Kft., Areus Zrt., HumanoiT Kit, Sysman
Informatikai Zrt. közös ajánlattevők képviseletében
eljárva az Inter-Computer-Informatika Zn. kötelezett
ségválialásra jogosult képviselője
(Bajzáth János Bence)
Eladó
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1. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények

Műszaki leírás
1.1.

Beszerzés tárgya:

IBM XIV GEN3 adattárolók bővítése
1.2.
Beszerzés célja:
Az okmányirodai szakrenclszerek adatait tároló adattárolók bővítése szükséges, hogy az
általános éves növekményigények kielégíthetőek legyenek.
1.3. A szállítás helye, telephely:
NISZ Zrt. Központi Raktár: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
1.4.
-

-

-

1.5.
•
•

Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
Az új eszközök megadott helyszínekre történő leszállítása a felhívásban meghatározott
határidőnek megfelelően.
Az új eszközök beszerelése, üzembe helyezése, konfigurálása, integrációja.
A telepítés dokumentálása illetve a bővített rendszer felépítésének dokumentálása.
Szükséges záró dokumentumok:
Telepítési dokumentum
Bővített rendszer in&astruktúra dokumentum: Az Ajánlattevő készít a már megbőví
tett adattárolókról egy inftastruktúra dokumentumot, amelyben rögzíti, hogy a bővítést
követően hogyan is néznek ki, épühek fel pontosan az adott adattárolók.

Műszaki és eayenértékűsépi követelmények:
1.6. A bővítendő eszköz:
A beszerzendő üzleti kategóriájú magas rendelkezésre állású tároló-bővítéseknek
(adatárolónként 2db 3TB DATA MODULE, SSD caching-gel) kompatibiliseknek és
beépíthetőeknek kell lenniük a már meglévő, működő IBM XIV GEN3 típusú tárolókkal.
A meglévő, bővítendő adattároló kontigurációja egy telephelyen:

~caaIWara~t~mr~ SS~
MtfMjflUMSfSfltk~flS
XIV STORAGE SYSTEM MODEL R3
3TB INTERFACE MODULE I GBE
3TB DATA MODULE
XIV SSD CACHING
MODEM
3PH EMEA ANZ 30A HARD WIRED
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A két adattároló megegyező konfigurációval rendelkezik, nettó 168,3TB felhasználható
kapacitással.
Az adattárolók gyári számai: 7810901, 781 0903.
1.7.

A beszerzendő eszközök meghatározása

2db IBM XIV Gen3 bővítése szimmetrikusan, legalább 2-2db 3TB-os modullal kettő
telephelyen az alábbiak szerint:
Beszerzendő konfiguráció a Balázs Béla
re:
KEF

ii.

35. telephelyen lévő IBM XiV Gen3 bővítés-

Cikkszam
.

Megnevezes

.

.

Mennyiség

28122036

3TB DATA MODULE

2db

28122255

XIV SSD CACHING

2db

5639XX9

IBM XIV SW 2YR REG
-

I db

5639M9Z9TA

5639-XX9 SW MAINT2YR

4db

5639YY8

IBM XIV STORAGE SYSTE

5639U9Z3C1

5639-VYB PU 1YR SW MA

1 db
2db

T55013

IBM Technical Support Services day level 1

1 nap

SRVT_NX_SZOLGO9 telepítés (vezető rendszermérnök)

8 óra

SRVT_NX_SZOLG12 konfigurálás (vezető rendszermérnök)

8 óra

SRVT_NX_SZOLG21 integráció (vezető rendszermérnök)

4 óra

Beszerzendő konfiguráció a Róna u. 54-56. telephelyen lévő IBM XIV Gen3 bővítésre:
KEF Cikkszám

Megnevezés

Mennyiség

28122036

3TB DATA MODULE

2db

28122255

XIVSSDCACHING

2db

5639XX9

IBM XIV SW 2YR REG
-

1 db

5639M9Z9TA

5639-XX9 SW MAINT 2YR

4 db

5639YY6

IBM XIV STORAGE SYSTE

5639U973C1

5639-YYB PU 1YR SW MA

1 db
2 db

T55013
SRVT_NX_SZOLGO9
SRVT_NX_SZOLG12
SRVT_NX_SZOLG21

IBM Technical Support Services day level 1
telepítés (vezető rendszermérnök)
konfigurálás (vezető rendszermérnök)
integráció (vezető rendszermérnök)

1
8
8
4
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1.8.

üzembe helyezési helyszínek

A beszerzendó’ eszközök meghatározása pontok szerinti bontásban:
1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. (szerverterem)
1148 Budapest, Róna u. 54-56. (szerverterem).
1.9.

E~yenértékűségi követelmények

A megajánlott eszközöknek a következő elvárásoknak kell megfelelniük:
.
Az ajánlott rendszer gépternii elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket
támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban. A tápellátás
szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik. Kizárólag az érvényes
európai szabványoknak megfelelő hűtést vagy villamos ellátást igényeljen a megaján
lott konfiguráció.
. Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rack szerkénybe besze
relve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.
• Az eszközök korlátozásmentesen képesek legyenek egymással és Jelenleg üzemelő
környezettel együttműködni, mely igazolása az ajánlattevő feladata.
. A nyertes ajánlattevő által leszállítani kívánt eszközöknek kompatibilisnek kell lenni
ilk egymással, a bővítendő adattárolókkal és működniük kell a rendszerként.
Hardverek általános követelményei
‘
energiahatékonyság
o azonos technikai teljesítményhez minél kisebb energia-felvétel illetve hő le
adás járuljon
o meddőenergia felvétel minimalizálása
o nem használt erőforrások vagy erőforrásrészek automatikus lekapcsolásának
lehetősége.
‘ beépítés
o rack szekrénybe építhető
o ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemel
kedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást.
• megbízhatóság
o kétoldali villamos betáplálás lehetősége (rack szekrény, aktív fogyasztók)
o fő architektúra elemek redundánsak legyenek
.A megajánlott eszközöknek telephelyenként továbbá a következő elvárásoknak szüksé
ges megfelelniük:
‘

‘

Adattároló rendszerenként a bővítés minimum nettó 35TB (bruttó 72TB) kapacitással
rendelkezzen a jelenlegi bővítőfiókokban használatban lévő 3TB-os, 7,2k-s diszkekkel
megegyezően, megfelelő SSD caching-gel.
A megajánlott bővítéseknek szükséges legalább az alábbiakat tartalmaznia:
o a szükséges hardver komponenseket szimmetrikusan elhelyezve, telephelyenként legalább 2 db bővítő modult, SSD gyorsítással,
o a szükséges licenceket (figyelembe véve a meglévőket),
o legalább 2db 2 Unit magas, 12db 3,5”-os lemezt befogadó fiókot,
o legalább 2 * 12db 3TB (7,2k, 3,5”) SAS lemezmeghajtót,
o legalább a bruttó 2 x 36TB-hoz szükséges licenceket,
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o a bővítéssel járó plusz 4db FC port aktivációját,
o az Új eszközök implementációját, integrációját,
1.10. Jótállási feltételek
Az ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszí
ni jótállását a termékek minőségi átvételének időpontjától számítva legalább 3 évig, illetve
azon termékek esetén, ahol a gyártói garancia 3 évnél több az adott termékre, ott a gyártó által
adott
alapgaranciát
is
biztosítani
szükséges.
A licenszekhez legalább 3 éves gyártói támogatás és szoftver követés megajánlása szükséges.
Ajótállással kapcsolatos előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
1.11.

Egyéb feltételek:

Nyertes ajánlattevőnek a megajánlott termékekkellszolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított
dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy ango
lul kell átadnia. A kifejezetten az Ajánlatkérő számára készített dokumentációkat az Ajánlatkérő szabadon felhasználhatja.
A megajánlott valamennyi licenc árának tartalmaznia kell:
.
licene esetén a határozatlan időre szóló felhasználási jogot,
• a szoftverkövetés és a támogatás díját legalább 3 éves időszakra.
1.12. Ajánlatkérő feladatai
.
Ajánlatkérő feladata nyertes ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő
biztosítja saját telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást nyertes ajánlattevő
szakemberei részére a teljesítés keretében elvégzendő feladatai teljesítése céljából.
• Ajánlatkérő feladata az átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján az eszközök tételes átvéte
le és a kompatibilitás ellenőrzése, a megfelelő teljesítés igazolása.

01da122/22

2. számú melléklet

.

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára3

1. tétel: Az okmányirodai és Kormányablak szakrendszerek adatait tároló IBM XIV GEN3 adattároló bővítése Balázs Béla
u. 35. telephelyen lévő IBM XIV Gen3 bővítésre
KEF kád
Termék (szolgáltatás)
Mennyiség, mennyiNettó egységár
Nettó összár
megnevezése
ségi egység
(Termékazonosító)
(Ft)
(Ft)
28122036
3TB DATA MODULE
2db
10 962 990 Ft
21 925 980 Ft

I

I

1db

2 002 450 Ft
850 Ft

4 004 900 Ft
850 Ft

4db

1 040 700 Ft

4 162 800 Ft

1db

850 Ft

850 Ft

2 db

5 983 880 Ft

U 967 760 Ft

1 nap

223 270 Ft

223 270 Ft

8 óra

24 000 Ft

192 000 Ft

8 óra

24 000 Ft

192 000 Ft

4óra

24 000 Ft

96 000 Ft

28122255

XIV SSD CACHING

2db

5639XX9

IBM XIVSW-2YR
REG
5639-XX9 SW MAINT
2YR
IBM XIVSTORAGE
SYSTE
5639-VYB Pu 1YR SW
MA
IBM Technical
Support Services day
level 1
telepítés (vezető
rendszermérnök)
konfigurálás (vezető
rendszermérnök)
integráció (vezető
rendszermérnök)

5639M9Z9TA
5639YY8
5639U9Z3C1
T55013

SRVT_NX_SZOLGO9
SRVT_NX_SZOLG12
SRVT_NX_SZOLG21
Összesen ár(nettó)

42 766 410 Ft

Szerződéskőtéskor kerül véglegesítésre

Oldal 23 / 23

nyilvántartási számú szerződéshez

2. tétel: Az okmányirodai és Kormányablak szakrendszerek adataittároló IBM XIV GEN3 adattároló bővítése a Róna u.
54-56. telephelyen lévő IBM XIV Gen3 bővítésre
KEF kód
Termék (szolgáltatás)
Mennyiség, mennyiNettó egységár
Nettó összár
megnevezése
ségi egység
(Termékazonosító)
(Ft)
(Ft)
28122036
3TB DATA MODULE
2db
10 962 990 Ft
21 925 980 Ft

I

1db

2 002 450 Ft
850 Ft

4 004 900 Ft
850 Ft

4db

1 040 700 Ft

4 162 800 Ft

1db

850 Ft

850 Ft

2db

5 983 880 Ft

11 967 760 Ft

1 nap

223 270 Ft

223 270 Ft

8 óra

24 000 Ft

192 000 Ft

8 óra

24 000 Ft

192 000 Ft

4 óra

24 000 Ft

96 000 Ft

28122255

XIV SSD CACHING

2db

5639XX9

IBM XIVSW-2YR
REG
5639-XX9 SW MAINT
2YR
IBM XIVSTORAGE
SYSTE
5639-YYB Pu 1YR SW
MA
IBM Technical
Support Services day
level 1
telepítés (Vezető
rendszermérnök)
konfigurálás (Vezető
rendszermérnök)
integráció (Vezető
rendszermérnök)

5639M9Z9TA
5639YYB
5639U9Z3C1
TSSO13

SRVT_NX_SZOLGO9
SR\ŰNXSZOLG12
SRVT_NX_SZOLG21
Összesen ár(nettó)

42 766 410 Ft

Oldat 24/24

N
I S Z
NEMZET] INFOFtOMMUNIKÁCIÓS

3. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú
szerzodeshez
.

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MJÉ-7$91Ö/A,5
Nyilatkozat Partner adatairól4
A.zonosito adatok
Teij es név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
lnter-Computer-Informatika Számítástecimikai és
Inter-Computer-Informatika Zrt.
Kereskedelmi Zrt.
Cé~jewyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
0 1-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Uniós adószám: HU12857074
Kapcsolattartó adatai
Név: Róth Dániel

Beosztás: kereskedelmi képviselő

Telefonszám: ±36 30 776 5080

E-mail Cím: daniel.roth@intercomputer.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1075 Budapest,
Károly krt. 3/a
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: C~ Bank Zrt.
Bankszámla száma:
10700347-26594608-51100005

Banlcszámla devizaneme:
HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvenyek alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.Q)]:
XIIIJA. fejezet, 169.~h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVR
NEM
NEM
fejezet, 169.~p,qj]:

NEM
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:
NEM

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.

fejezet]:
NEM

VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
NEM

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA[2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
% „J~’~

Dátum:.~.~»Y-

4

‘

«‘‘..,.,

Cégszerű aláírás

.

lnter-Computerjflforma
Számítástechnikai és

.

A vegleges szerzodes alairasaig kerjük kitölteni.
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Kereskedelmi zrt.

.

nyilvántartási Számú szerződés 4. számú melléklete

NISZ
4-

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely:
I
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Dátum:

I

Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláirója)

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék’szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi

jkv.,

minőségvizsgálati

jkv.,

tesztelési

minősítés,

más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak 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 teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem: t
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Oldal 26 / 26

Megrendelő képviselője

(1)

Megrendelő képviselője

(2)

5. számú melléklet a

nyilvántartási Számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cég neve (közbeszerzési vevoszolgalat):

INTER-COMPUTER4NFORMATIKA Zrt.

Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

12857074-2-43
1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fsz. I.
01-10-044769
Bajzáth János Bence
igazgatósági tag

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt INTER-COMPUTERINFORMATIKA Zrt.a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és

Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2019.

.‚~

~

h Ii ~

t\~ j~j

számítástechnik~~ és

Kereskedelmi Zrt.
Bajzá’~N~%os Bence
az Inter-Computer-~Informatika Zn.,
Eladó
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.

nyilvántartási számú szerződéshez

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
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:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):
Közbeszerzési díj (96):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

___________________________________

_______________________________________

____________________________________
_______________________________________

_____________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________________
___________________________________

.

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtarta ma (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
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__________

______

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

Nem

_____________

Server + CAL
Egyeb
_____________

-

______

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

:

_____________

Kitöltési útmutató
Nyilván tartási 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 szoflverterméket 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 szoüverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Term ékinform ációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoűvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szofivertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoüvertermék 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, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a tennék felhasználók száma alapján
licencelendő.
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Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver ás kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden Olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoüverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb 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- ás végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő ás végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs stan
dard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Oldal 30 / 30

