
Szerződés nyilvántartási szám: .~dO4’4~EC&..

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MSZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-
2-44, Baakszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001] képviseli: Banesics Ferenc
vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a/az

Cég neve 99999 Informatika Mt.
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
Cégjegyzék szám: 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve ALOHA Informatika Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet
Cégjegyzék szám: 01-09-469442
Adószám: 12147784-2-43
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-3020001 1
Képviseli: Turcsi Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve USER RENI~SZERHÁZ Mt.

Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-873842
Adószám: 13799504-2-41
Baukszámlaszám: 10800007-37701004-00000000
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve Professzionál Zrt.

Székhely: 1122 Budapest Pethényi köz 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-045161
Adószám: 13369657-2-43
Bankszámlaszám: 10103173-30483700-01003003
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: vezérigazgató
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Cég neve Etiam Kit.

Székhely: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.
Cégjegyzék szám: 06-09-022480
Adószám: 24909707-2-06
Bankszámlaszám: 10102842-29773000-01005301
Képviseli: Nagy Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve Officium Szolgáltató Kit.

Székhely: 1044 Budapest, Óradna utca 4.
Cégjegyzék szám: 01-09-283587
Adószám: 24109952-2-41
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-80472939
Képviseli: Ujvári Viktor Tamás
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve Soloron 40 Zrt.

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Cégjegyzék szám: 01-10-140407
Adószám: 26789402-2-41
Bankszámlaszám: 10700323-69998878-50000005
Képviseli: Ujhegyi András
Képviselő titulusa: vezérigazgató

‚ mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulirott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1) A szerződés létrejöttének előzménye: A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 225-467902 (KE-16846/2017)
számú, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére,, VMware virtulaizációs
szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen Beszerző és
Eladó között keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1 .. .VMWARE17
KM aláírásának dátuma: 2018’ május 9.
KM időbeli hatálya: 2022. május 9.
KM keretösszege: 2.500.000.000,- forint + Afa.

2) Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
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3) A jelen szerződést és számlakiállítást a 99999 Informatika Kft. teljesíti, a Szerződést —

meghatalmazás alapján — a(z) Összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők
kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.

4) Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri ás a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

5) Felek kijelentik, hogy a Szerződés ás mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.

6) Felek kijelentik, bogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, ás minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

l.lJelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen Vevő — hivatkozott KM
tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „Kormányzati
Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenszek szállítása” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli,
Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek
megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- ás árlista) szerinti nevesített elemekből álló
termékek szállítását ás szolgáltatások nyújtását.

1.2. A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit ás a
vonatkozó követelményeket, ajelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

1.3. Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és az Ajánlattételi
felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon a meglévő, működő informatikai rendszer részek
- a kiegészítő funkciókkal, szolgáltatásokkal — egy-egy egységes, integrált működőképes rendszert
alkossanak és alkalmasak legyenek az elvárt együttműködésre, a szerződés tárgya szerinti meghatározott
feladatok végrehajthatók legyenek.

1.4. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoftver licensz, felhasználói jog, szerzői jog, védjegy,
szabadalom, know-how, stb.) rendelkezik ás a felhasználási jogokat jogosult továbbadni. Eladó szavatol
azért, hogy harmadik személynek nincs olyanjoga, amely Vevő használati jogát korlátozza vagy kizárja.

1.5. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken ás a hozzá kapcsolódó ~1
dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői, vagyoni/felhasználási joga, amely
Vevő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó
vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül lép fel Vevő jogos érdekei
védelmében.



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

1.7. Az 1. „Szerződés Tárgya” pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a
3. pontban rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.

1.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján fizetett díjak Eladó által biztosított felhasználás
ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalják.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS II)EJE, IWLYE,
TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK

A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

2.1. Felek a szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.

2.2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása
továbbá az, bogy a KÖFOP-l .0.0-VEKOP-15-20 16-00037 és KÖFOP-1 .0.0-VEKOP-1 5-201 6-00038
azonosítószámú „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” és „E-építés keretrendszer — innovációval
a magyat- emberek szolgálatában” című kiemelt projektek Támogatási Szerződéseinek módosításai
hatályba lépjenek az Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató
között, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. * (2a) bekezdésének megfelelően az európai
uniós források felhasználásáért felelős miniszter által kiállított, támogató vagy feltétellel támogató
tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány megléte

2.3. Ajánlatkérő a hatályos Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése valamint 135. ~ (12)
bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igényel nem fogadása, vagy az igényeitnél kisebb
összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba

2.4. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen fejezetben hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes
Ajánlattevőt.

2.5. Felekjelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.

2.6. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket, szolgáltatásokat és
dokumentumokat jelen szerződés hatálybalépését követő 60 naptári napon belül köteles leszállítani,
biztosítani.

2.7. Ajánlatkérő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése valamint 135. * (12) bekezdése
alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igényel nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben
történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.

2.8. Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

Teljesítés helye:
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2.8. Eladó a licencek szállítása esetében az átadandó dokumentumokat (p1.: licencigazolás), míg gyártói
támogatás szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat, elérési
utat (adott esetben az ehhez szükséges aktiválási kódot) elektronikus úton és papír alapon adja át.

2.9. Elektronikus átadás esetén az előbbiekben meghatározottakat a IicenceAdmin(átnisz.lur, valamint
licensz@nisz.hu e-mail címre kell megküldeni, mellyel egyidőben a teljesítést gyártó által a Vevő
részére biztosított my.vmware.com weboldalon rögzíti. A licencek átadásáról a számla kiállításakor
Eladó a 7. sz. melléklet szerinti licencinformációs adatlapot köteles átadni Vevő részére. A papír alapú
igazolások átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata utca 8.

3. A fizetendő ellenérték:

3.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon és
Vevő által megadott finanszírozási forrásonkénti bontásban teljesíti.

3.2. Az Eladót megillető díj teljes összegére vonatkozóan a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-lS-2016-00037
„3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” című kiemelt projektből a nettó vételi ár 50%- a kerül
kifizetésre, ami: 21 967 344,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz huszonegymillió
kilencszázhatvanhétezer-háromszáznegyvennégy forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi
adó.

3.3. Az Eladót megillető díj teljes összegére vonatkozóan a KÖFÜP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00038
azonosítószámú „E-építés keretrendszer— innovációval a magyar emberek szolgálatában” című kiemelt
projektből a nettó vételi ár további 50%- a kerül kifizetésre, ami: 21 967 344,- Ft ± közbeszerzési díj
± AFA, azaz huszonegymillió-kilencszázhatvanhétezer-háromszáznegyvennégy forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

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

3.5. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a beliozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési, díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2 % ± Afa.

3.6. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, 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.

3.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból 50:50%_os finanszírozással:

— KOFQP-l.0.0-VEKOP-15-20l6-00037 „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása”
— KOFOP-l.0.0-VEKOP-15-2016-00038 azonosítószámú „E-építés keretrendszer —

innovációval a magyar emberek szolgálatában” című kiemelt projektek terhére ún.
„szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó
részére banki átutalás útján. A támogatás intenzitása 100 %.

4. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás:



4.1’ Eladó a jelen szerződés 3.2.-3.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelró? szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyüjtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak
megfelelően kiállított és mindkét Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és a Licencinformációs
adatlap (7.sz. melléklet) kitöltött és aláírt formában. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek.

4.2. Eladó projektenként a teljesítésről l-l db számla benyújtásárajogosult a 2. számú mellékletben
meghatározottak alapján.

4.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és a Licenc-információs adatlap (7 számú melléklet)
kitöltött formában.

4.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

4.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és

annak VTSZ/SZJ/TESZOR számát,
b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a 30 napot,
d) a száinlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a száinlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi Cxxvii törvény (Afa

tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
g) a számlán fel kell tüntetni a közbeszerzésidíj összegét ..

h) a Támogatási Szerződés azonosító számát (KOFOP-1 .0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KOFOP
1 .0.0-VEKOP-1 5-2016-00038).

4.6. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a számlának és
mellékleteinek központi iktatóba érkezésétől számított 30 napon belül - átutalással fizeti meg Eladónak,
melybe nem számít az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai
okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla beérkezésének napjától
számítódik.

4.7. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően Újra kezdődik.

4.8. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. * (I) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

4.9. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 4.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

4.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, Unnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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4.11. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(4. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

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

4.13. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külfiildi adóilletékességű Eladó köteles sz egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele néilcül.

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

4.15. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt 3 napon belül
értesíteni.

4.16. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő
követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

4.17. Vevő tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Vállalkozót, alvállalkozót adott számla alapján megillető d~jat a Megrendelő hiánytalan és
hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a
Támogató egyenlíti ki közvetlenül a Vállalkozó, alvállalkozó bankszámlájára történő átutalással a
Kbt. 135. ~ (1), (3), (4) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban sz egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel.

4.18. Vevő a Kbt. 135. ~ (9) bekezdésének valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. ~ és
119. * -ának megfelelően biztosítja az Eladó részére, hogy a szerződés elszámolható összegének
30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az elölegként
igénybe vett összeg a benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül.

4.19. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával vagy a számla kötelező mellékleteivel
kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

5. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat és
szállításokat teljesíteni.

5.2. Eladó kijelenti, hogy— szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel.jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik, igy ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

5.3. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért, ~ E
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb
gondossággal végezni.
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5.4. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy minden esetben —

még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett — kötelesek egymást
írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba
ütközik. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 9. pontjában foglaltak
alkalmazását.

5.5. Eladó a Ptk. 6:142. * szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

5.6. Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.

5.7. Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összefiiggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.

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

6. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben meghatározottak szerint
ellenérték megfizetésére köteles.

6.2. Vevő vállalja, hogy ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szükséges
dokumentumokat, információkat Eladó rendelkezésére bocsátja.

6.3. Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Eladó tevékenységét és munkavégzését
mindenféle korlátozás nélkül bármikorjogosult ellenőrizni.

6.4. Vevő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, és jogosult
azokat ellenőrizni.

7. A TELJESÍTÉS MÓDJA

A licencekre átadására vonatkozó speciális szabályok:

7.1. Eladónak biztosítania kell Vevő számára ajelen szerződés tárgyát képező liceneekhez kapcsolódó
szoftverkövetést. Eladónak a jelen pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által
kibocsátott új szoftver verziókat, módosításokat és javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére
kell bocsátania.

‘7.2. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Eladó köteles legalább a licencek szállítása előtt egy munkanappal (24 órával)
értesíteni Vevőt a szállítás pontos időpontjáról.

7.3. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek rendeltetésszerű, jogszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat
köteles Vevőnek átadni:
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a) licencigazolást (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):

— a licencelt szofiver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését

— a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)

b) jótáflásra, gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumot.

c) Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére
a teljesítés során megadni.

7.4. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta-e. Vevő az átvételt
megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerű ésjogszerű
használatához szükséges dokumentumokat.

7.5. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át adott
szoftver rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

‘7.6. Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:

a) személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átvétel
megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját,

b) elektronikus úton történik, Vevő haladéktalanul értesíti Eladót az átvétel megtagadásának az
okáról azon az e-mail címen, amelyről Eladó a teljesítést megkísérelte:
(monika.musits@99999.hu).

7.7. 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 ajótállás kiterjed.

7.8. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

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

7.10. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni,jelezve
az akadályt és amiak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű
késedelmét kizárja.

8. A gyártói támogatásra és szoftverkövetésre vonatkozó elvárások:

8.l.Ilibabejelentés: Eladó a szolgáltatási időszak alatt biztosítja a műszaki leírásban meghatározott
funkciókat, szolgáltatásokat:
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Rendelkezésre állás: Production Support (Termelési szintű Segítség) esetében az év minden napján
7x24 órás hiba bejelentési lehetőség telefonon és e-mail-ben az alábbiak szerint:

E-mail cím: si’pyorKá 99999.hu

Telefonszám: Hotline #1 : +36 20 5989433
Hotline #2: ±36 30 5339438

A műszaki Segítség definiálása: Sürgősségi telefonos tanácsadás, 30 percen belüli válaszadási idővel
Si kritikus hiba esetén.

8.2. Siirgősség és reakcióidők:

Sürgősség és reakcióidők:

I-liba szint Production Support

81 — Kritikus 24x7, maximum 30 perc
S2 — Magas 4 munkaóra

S3 — Alacsony 8 munkaóra
S4 — Igény, kérés 12 munkaóra

8.3. SLA elvárások (sürgősségi reakcióidők tartalma):

Si — kritikus súlyosságú eset: Olyan probléma, ami kritikus hatással van az éles környezet működésére
(p1. a környezet megáll, és nem működik). Ebben az esetben a rendszer nem működik.
82 — magas súlyosságú eset: Olyan probléma, amikor az éles rendszer működik, de erősen
korlátozottan.
83 — alacsony súlyosságú eset: Olyan probléma, ami nincs kritikus kihatással az éles rendszer
működésére, vagyis az éles környezet minden funkcionalitása működik munkamenetet nem akadályozó
teljesítményvesztéssel.
84—igény, kérés: Olyan eset, amikor is az éles rendszer hibátlanul üzemel, de felmerülhet egy általános,
használatra vonatkozó kérdés/kérés, dokumentáció bővítésére vagy Új funkcióra való igény.

8.4. A támogatás tartalmazza a műszaki leírásban meghatározott funkciókat, a gyártó által biztosított
szolgáltatásokat:

a) Rendelkezésre állás: a hazai kirendeltség munkaidejében hétfőtől péntekig, napi 12 órában.
b) Támogatás kezdeményezése (support request): Telefonon és a gyártó web oldalán keresztül;
c) Korlátlan számú támogatási kérés kezdeményezhető;
d) Folyamatosan elérhető szakértői támogatás telefonon és emailen;
e) Gyorsított válaszidő a Kritikus (Severity 1) súlyosságú estekre, problémákra (4 munkaórán

belül);
f) Hozzáférés biztosítása a termék gyártójának technikai támogatási ‚veboldalához;

terméktámogatási fórumához és tudásbázisához;
g) Hozzáférés biztosítása a hibajavításokhoz és patch-ekhez;
h) Hozzáférés a tennék upgrade-khez (upgradejog biztosítása).

8.5.Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.



8.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, 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/alvállaUcozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint
kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

8.8. Az Eladó az alvállalkozói felróható magatartása által az Intézménynek okozott bármely kárért teljes
felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot.

9. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi tennék átadás-átvétele sikeresen lezárult, ős az Eladó átadta a
rendeltetésszerű használathoz tartozó valamennyi dokumentumot, valamint a teljeskörű (hardver
elemekre kiterjedő) jótállási időre jogosító igazolást.

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű
teljesítés esetén kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (jelen szerződés 3. számú melléklete).

9.3. Vevő jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.

9.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja. A Vevő által kiállított
Teljesítést Igazoló Bizonylatok darabszáma a 8.2. pontban meghatározott számlák mennyiségéhez
igazodik.

9.5. Eladó a teljesítést követően S napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési
folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon S napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg az
egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál
automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

9.6. Vevőnek .. az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

9.?. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

10. JÓTÁLLÁS ÉS GYÁRTÓI TÁMOGATÁS

10.1. Eladójelen szerződés keretében szállított termékekre KM szerinti 12 hónap jótállást ős gyártói
támogatást nyújt. A jótállás kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében szállítandó termék
esetében a termék átvételének az időpontja. A szoftverhez/licenehez kapcsolódó jótállási
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dokumentumon fel kell tűntetni az azonosítást szolgáló adatokat. Szolgáltatás esetében a jótállási
idő kezdete a teljesítés jelen szerződés 7. fejezet szerinti időpontja, amennyiben a
szolgáltatásnyújtás későbbi időpontban történik a jótállási idő a szolgáltatásnyújtás időpontjában
kezdődik.

10.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szemben
jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek,
továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától.

10.3. Jótállási idő alatti meghibásodás esetén Vevő a jelen szerződés 8.1. pontban megadott
elérhetőségeken teheti meg hibabejelentését. A hibát a termék gyártójajavítja.

10.4. Eladó köteles biztosítani a publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési lehetőséget a
gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoüverfrissítéseihez, valamint a
szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.

10.5. Eladó a 8. fejezet szerinti kötelezettsége teljesítése keretében haladéktalanul megadja Vevőnek
azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő
számára a jótállási időszak alatt jelen szerződés keretében nyújtandó 8.4 pontban részletezett
szolgáltatások igénybevételét.

11. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Késedelmi, bibásteljesítési és meghiúsulási kötbér

11.1. Amennyiben Eladó kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül, Vevő jogosult Eladóval szemben késedelmi kötbért
érvényesíteni, Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni.

11.2. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
késedelem 11. napjától napi I % mértékű.

11.3. A késedelmi kőtbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

11.4. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot Vevő jogosult a szerződést felmondani,
illetve - amennyiben az eredeti állapot helyreállítható - a szerződéstől elállni.

11.5. Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási
kötbér összegét.

11.6. A késedelmi, hibásteljesítés és a meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen
teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

11.7. Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesítése szerződésszegésnek minősül. Eladó kötbér
fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért felelős [Ptk.
6:186. ~ (1) bek.].

11.8. Amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést követ el, jogos ok nélkül nem teljesít vagy a
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teljesítést Jogos ok nélkül megtagadja, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, illetve - amennyiben az eredeti állapot helyreállítható - a szerződéstől elállni és a nettó
ellenérték 25 %-át meghiúsulási kötbérként követelni. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben
Eladó késedelme eléri a 25 napot.

11.9. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

11.10. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a Jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

11.11. A Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult az ellenértékbe beszámítani.

11.12. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő — a Polgári Törvénykönyvró7 szóló 2003. évi V. törvény
(Ptk.) 6.187. *-ának (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfrzetése nem mentesíti
a teljesítés alól.

12. KAPCSOLATTARTÁS

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

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

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

Vevő részéről:
Név: Giczi Imre
Beosztás: Csoportkoordinátor (IT infrakstruktúrafejlesztési csoport)
Telefon: +3618967835
Fax: -

E-mail: giczi.imre~nisz.hu

Eladó részéről:
Név: Molnár Gábor
Beosztás: Ertékesítés támogatási igazgató
Telefon: ±36 30 986 7649
Fax: ±36 1 999 6900
E-mail: gabor.molnar~99999.hu.
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12.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés igazolására az
alábbi személy(ek) együttesen jogosultak:

Név: Batár- Cserna Zsolt
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: +3617959744
Fax: -

B-mail: batar-cserna.zsolt@nisz.hu

Név
Beosztás
Teleforn
Far
E-maiF ‘

12.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fem~tartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

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

o írásban igazolt személyes átadással,
o tértivevényes ajánlott levélben,
o visszaigazolt e-mailben vagy
o visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

Az Brtesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

12.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: anól automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

12.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

13. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

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

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

‘Szakmai tag ~ltaI későbbiekben kerül rnegnevezésre.
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13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot Vagy tényt bizalmasan kezelni.

13.4. Eladó Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

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

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

13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja
ki.

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén Vevő jogosult
a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez
szükséges költségek — az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl — az Eladót terhelik,
kivéve, ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az
adott helyzetben általában elvárható.

13.9. Vevő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén Eladó köteles megadni azoknak a
teljesítésbe bevonni kívánt — szükséges szakismerettel és megfelelő referenciával, gyakorlattal
rendelkező — alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a Vevő által meghatározott
teljesítési helyre (a telepítés, illetve a szolgáltatás helye) történő belépését a szerződéssel összefüggő
feladatok teljesítése érdekében engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kefl az említett
személyek nevét, beosztását (munkakörét), illetve a Vevőnél alkalmazott biztonsági előírásoknak
megfelelően — az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával — Vevő által
meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok személyes adatok, Vevő az
adatvédelmi j ogszabályokban meghatározott követelményeket az adatkezelés során köteles
betartani. Amennyiben Vevő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, az
Eladó köteles helyette — Vevő által elfogadott — más szakembert biztosítani.

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

14.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. *-ban
foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

14.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind Vevő, mind Eladó jogosult a szerződéstől azonnali
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hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Eladó, illetőleg Vevő) ajelen szerződésben
meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely
a további együttműködést kizárja.

14.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést— ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hegy Vevő a szerződéssel érintett
feladata eHátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal — fehuondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

b) a késedelmi kötbér ajelen szerződés rendelkezései alapján eléri a maximumot,

c) jelen szerződés 8., 9. és 10 fejezetében foglalt kötelezettség megszegése esetén,

d) Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott
határidőre nem teljesíti.

14.4. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően
jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok áflt fenn, és ezért
Id kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

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

14.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszanése esetén Eladó
haladéktalanul köteles Vevő részére visszaszelgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsolatosan
részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot fiiggetlenül az adathordozó
jellegétől.

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

15. VIS MAJOR

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

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely Eladó
érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek
különösen:

(I) természeli katasztrófák (villámcsapás, fdldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
(II) tűz, robbanás,járvány;
(IH) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
(IV) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás

vagy embargó;
(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
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(VI) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia Eladó tevékenységével és a bekövetkezett
késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely összefüggést Eladónak Írásban igazohiia
szükséges.

15.4. A vis major események kihatásai:
A vis maiona hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.5. Amennyiben vis major miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetök, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással
a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben
az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet
a vis major esete nem gátol.

15.6. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis major jdőtartama meghaladja a 30 naptári napot, Vevőnek jogában áll a Szerződés nem teljesített
részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Eladóhoz erről írásos
értesítést küld. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

16.1. Eladónak és 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.

16.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekrá’l szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései — az
irányadók.

16.3. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek Fogadják el.

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

16.5. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019

Mellékletek:
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1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)

2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára

3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat

4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

5. számú melléklet: A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó (k)jegyzéke

6. számú melléklet A Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (nem releváns)

7. számú melléklet Lieencinformációs adatlap

Vevő részéről: Eladó részéről:

Bancsics Ferenc Montvai Tamás Molnár Gábor
vezérigazgató kereskedelmi igazgató értékesítés támogatási
NISZ Nemzeti 99999 Informatika Kft. igazgató

Infokommunikációs Szolgáltató 99999 Informatika Kit.
Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
közös ajánlattevők nevében

~ r (ALOHA Informatika Kft., USER RENDSZERHÁZ, Professzionál~ 7 Informatikai Zrt., ETIAM Kft., OWcium Szolgáltató Kft., Soloron

MISE N~w ~ 40 Zrt.)
ii.nktIr&~ MfI%&bI MÓ~-yány~.~;~

9Onan
-‘n~i K..

1123 Budapest,~jJ(0~.j5 u. 55-ói
Ádoszam: 13854964n43 .

Cegjegyzé~5~~1~. 01 -09-87676n
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1. számú melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS

NISZ
NEMZETI INFOKOMM!JNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpont bővítéseként
virtualizációs licenszek szállítása

KÖFOP-1.O.O-VEKQP-15-2016-00037 - 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása
és a KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00038 - E-építés keretrendszer —

innovációval a magyar emberek szolgálatában c. projektek vonatkozásában

Műszaki melléklet

Készítette a Infrastruktúrafejlesztési és Rendszerintegrációs
Igazgatóság

Budapest, 20190 december 18.

A beszerzés tárgya

Cél, Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs szoftverlicenszek szállítása az
alábbiakban részletezettek szerint:

VMware vSphere Enterprise Plus Platinum vagy ezzel egyenértékű lieensz 18 darab,
egyenként 2 fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (Osszesen 36 db CPU licensz)
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12 hónap jótállási és gyártói támogatás

Alicenszegyenértékűségének_feltételei:

V-O1 11W core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver Összes processzor
~~jp~gja felhasználható legyen.
V-02 Memória nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 512

GB) felhasználható legyen.
V-03 Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core

szám 10-szerese,
V-04 Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda

lehessen adni az egy szerverben leszállított Összes core-t (legalább 36 fizikai
core).

V-OS Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szoftver
által használt memória mérettel csökkentve).

V-O6 Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes
legyen minimum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.

V-07 Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni
a szerverek beépített virtualizációs hardver támogatását.

V-08 Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb,
mint annak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut
(Near native speed).

V-09 Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen
gyártói támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és
újabb verzióinak virtuális gépen való futtatásához:

‘ Windows Server 2012 R2
• CentOS 6 és 7 64-Bit
‘ Debian GNU/Linux 7 és 8 64 Bit
‘ Red Hat Enterprise Linux 6 és 7 64-bit
• SUSE Linux Enterprise Server 11 64-Bit
. Ubuntu 14.04 64-Bit

V-1O Hálózati támogatás:
‘ Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót

biztosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz
csatlakozhatnak.

‘ VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő
funkciókat a konfígurált virtuális hálózati kapcsolóban:

o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-cit

csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti

tmnk portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN
tagelt csomagokat átadnak, mind több fizikai portot ún. LAG
(Link Aggregation) módban össze tudnak fűzni (pl. IEEE
802.3 ad).

o Disztributed switch támogatás
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V-il PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég~
operációs rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya
direkt_elérését.

V-l2 Fibre channel: A konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert
tartalmaz, ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy
külső FC LUN-t egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through).
Ebben az esetben szükséges, hogy mind a gazdagépen fütó virtualizációs
program (Windows, vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC
LTJ}Jjáról be tudjon töltődni (~oc~).

V-13 Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy
meghibásodott ftzikai gépen fütó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen
automatikusan újraindítani, illetve ez a művelet a menedzsment felületről is
indítható legyen. Legyen lehetőség a virtuális gép leállítása nélküli mozgatásra
a felépített rendszeren belül, illetve a már üzemelő VMware 6.5 cluster és a
megvalósítandó rendszer között.

A műszaki követelményeknek megfelelő konfiguráció a licenszek tekintetében:
KEF cikkszám Megnevezés Mennyiség

V86-EPL-PLT- VMware vSphere 6 Enterprise Plus Platinum for 1 36
C processor

VS6-EPL-PLT- Production Supportisubscription VMware vSphere 6 36
P-SSS-C Enterprise Plus Platinum for I processor for 1 year

T&jesítéss& kapcso’atos feladatok

Nyertes ajánlattevő feladatai
• Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása az Ajánlati

felhívásban meghatározott budapesti helyszínre (vagy email-címre), az ott
meghatározott határidőknek megfelelően

Leszállítandók
‘ Jótállásra vonatkozó dokumentáció
• Licencigazolások
. Licencinformációs adatlap

Játállással és gyártói támogatással kapcsolatos elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói
támogatást, A jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi
átvételének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának
együttes feltétele.
A jótállásra ás az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

iP—Ol Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napj~n 0—24 óra között teheti
meg.

.3P—02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek I órán belül kell visszaigazolnia.
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JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
‘ észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma. _______ ______________ _____

JP-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba
______ elhárítását. ________________________ _______________________________________
JP-O5 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan

hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverflissítéseihez.

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó
szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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2. számú melléklet
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

„Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs licenszek szállítása” beszerzéshez

Mennyiség Mennyiség Nettó ár Nettó ár
(Ft) (Ft)

KEF kód Termék (db) (db) .. Mennyiség
(Termékazonos (szolaáltatás) Nettó egységár ‘KOFOP-l.O.O- ‘KÖFOP-l.O.O- összesen Nettó összár

megnevezése ‘KOFOP-l.O.O- ‘KÖFOP-l.O.O- VEKOP-15- VEKOP-15- (db) (Ft)itó) (Ft) ..

VEKOP-15-2016- VEKOP-1$-2016- 2016-00037’ 2016-00038’
00037’ forrás 00038’ forrás forrás forrás

VMware vSphere
VS6-EPL-PLT- 6 Enterprise Plus )43 231 18 18 16 978 158 16 978 158 36 33 956 316
C Platinum for 1

processor
Production
Support/Subscript
ion VMware

VS6-EPL-PLT- vSphere 6
P-SSS-C Enterprise Plus 277 177 18 18 4 989 186 4 989 186 36 ) 978 372

Platinum for I
processor for I
year

Összesen ár (nettó) t3 934 68 8.-[-IUF

Közbeszerzési díj I 2% I Ft (nettó) I 878 694 Ft I

I Áfa kulcs I 27% I Áfa Ft I 12099613 Ft I

I Bruttó összesen ár Ft I 56 912 995 Ft I

23



N)



sot 3.számú melléldet

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.

H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.
N I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ SzáHító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NJSZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

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

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a sze,tődésben meghatározott e~’éb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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NISZ

Azonosító adatok:

4.számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zn.
H-108l Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY6 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
NYILATKOZAT PARTNER AI)ATAIRÓL

Teljes név (cégjegyzékneic megfelelően): 99999 Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 99999
Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Informatika Kü.
Felelősségű Társaság

Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-876769

Adószám: 13854964-2-43 Uniós adószám: HU13854964
Kapcsolattartó adatai

Név: Molnár Gábor Beosztás: értékesítés támogatási igazgató

Telefonszám: +36 30 986 7649 E-mail cím; Gabor.Molnar@99999.hu
Cím
Székhely (ország, írónyítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1 123 Budapest, Alkotás u. 50.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, írónyítószám, város, utca, liázszám):

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

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, írónyítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt
Bankszámla száma: 10918001-00000038- Bankszámla devizaneme: HUF
94730000
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. I69.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,gj1: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
NEM
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM törvény]: NEM NEM

Kelt

I
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5. számú melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alváHalkozó(k):

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

2. A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k) és
szakemberek:

a) AlvállaHcozók
Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

Azon aflcalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alváflalkozó részt vett: -

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka).

3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek

Szervezet neve: -

Szervezet székhelye/címe: -

Szervezet feladata: -

Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került :-

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve: -

Alváflalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -...

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (l)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

201

Aláírás
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6. számú melléklet

Eladó Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazása
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. sz. szerződés 7. számú melléklet

‚—‚

‚
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap

5.0

LICENGNFORMÁCIÓS ADATLAP

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 (Pl HTJF, EUR, USD) _________

Közbeszerzési díj (%): ___________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): ___________

Installation
Metnka’

Processor
Szoftverkövetés vagy termékfi-issítés: Igen
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen ______ _______________

Szoftverkbvetés időtartama (maintenance valid from-to)’ év hó nap _______________________

Előfizetés (subscription): Igen _________________________

Előlizetés érvényességi ideje: év hó.nap ______ ______________

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights)’ Igen
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rtghts):
Nyehi verziók használatának lehetősége.

Users
Core
Nem
Nem

Server ± CAL
Egyéb H

Nem

Igen
Igen

Nem

Nem
Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzésliez 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 szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról defkiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Tenis ékinfonnációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szofivertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (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 számlári 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 lieencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szervertennéket szerver és Miens alapon liceneeljük.

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.
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Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licene.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkővetés időtartama (maintenance valid from-to): A szofiverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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